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ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA  POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO  EL DIA  29 DE SEPTIEMBRE DE  
2005  NÚM. 11/2005 
 
CONCEJALES ASISTENTES 
 
Del Grupo Partido Popular 
D. Enrique Crespo Calatrava 
Dª Mª Isabel Miquel Marticorena 
D. Francisco E. Gimeno Miñana 
D. Francisco M. Izquierdo Moreno 
Dª. Mª Desamparados Valldecabres Valls 
D.  José Tamarit Vivó 
Dª. Amalia R. Wollstein Giménez 
Dª. Francisca Montoro Pajares 
D.  José Bustamante Luna 
Dª. Alicia Calatrava Salvador 
Dª. Rosa Mª Pérez Giménez 
D.  Enrique Soler Marrahi 
D.  Juan A. Castillo Pedrajas 
 
Del Grupo Partido Socialista Obrero Español 
Dª Mª Fernanda Escribano Botet 
D. Angel J. Mora Igualada 
Dª. Mª Dolores Descalzo Martínez 
D. Cristóbal Bautista Corredor  
Dª. Amparo González Sánchez 
D. José Belmonte Martínez 
 
Del Grupo Agrupament Progressiste de Manises 
(APM): 
D. Jesús Mª Borràs Sanchis (APM) 
 
Del Grupo Esquerra Unida-L’ENTESA: 
D.  Jesús León Hidalgo (EU-ENTESA) 
 
Excusan su asistencia: 

 
 
SECRETARIO 
D. Antonio José Pascual Ferrer 
 
INTERVENTORA  
Dª. Amparo Adam Llagües 

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA 
CELEBRADA  PER  L'AJUNTAMENT  EN 
PLE  EL DIA  29 DE SETEMBRE  DE  2005  
NÚM. 11/2005 
 
REGIDORS  ASSISTENTS 
 
Del grup Partit Popular 
Sr.  Enrique Crespo Calatrava 
Sra. Ma. Isabel Miquel Marticorena 
Sr.  Francisco E. Gimeno Miñana 
Sr.  Francisco M. Izquierdo Moreno  
Sra.    Ma. Desamparados Valldecabres Valls 
Sr.  José Tamarit Vivó 
Sra. Amalia R. Wollstein Giménez 
Sra. Francisca Montoro Pajares 
Sr.  José Bustamante Luna 
Sra. Alicia Calatrava Salvador 
Sra. Rosa Ma. Pérez Giménez 
Sr.  Enrique Soler Marrahi 
Sr.  Juan A. Castillo Pedrajas 
 
Del grup Partit Socialista Obrer Español 
Sra. Ma. Fernanda Escribano Botet 
Sr.  Angel J. Mora Igualada 
Sra. Ma. Dolores Descalzo Martínez 
Sr.  Cristóbal Bautista Corredor  
Sra. Amparo González Sánchez 
Sr.  José Belmonte Martínez 
 
Del grup Agrupament Progressiste de Manises 
(APM): 
Sr.  Jesús Ma.  Borràs Sanchis (APM) 
 
Del Grupo Esquerra Unida-L’ENTESA: 
Sr. Jesús León Hidalgo (EU-ENTESA) 
 
Excusen la seua assistència: 

 
 
SECRETARI 
Sr.  Antonio José Pascual Ferrer 
 
INTERVENTORA  
Sra. Amparo Adam Llagües 

 
TESORERA 
Dª Blanca Jiménez Garrido 
 

 
TRESORERA 
Sra. Blanca Jiménez Garrido 
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En Manises a 29 de septiembre  de 2005. 
 
A las 18.00 horas, se reúnen en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial las personas  
relacionadas al margen, siendo objeto de la 
reunión celebrar sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno. 
 
Preside la sesión don Enrique A. Crespo 
Calatrava, Alcalde-Presidente. 
 
Declarada abierta y pública la sesión, se procede 
a debatir los asuntos del Orden del Día, en los 
términos que a continuación se expresa. 
 
 
 
1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.  
 
Repartido con anterioridad el borrador del acta 
de la sesión ordinaria del día 25 de julio de 
2005, el Presidente pregunta si algún concejal 
quiere hacer alguna observación a la misma 
antes de su aprobación. 
 
Toma la palabra Don Jesús León para afirmar 
que en el borrador del acta se observa un error 
en la página 6, cuando se transcribe su 
intervención, en el punto 5 del orden del día, en 
cuanto que la  referencia correcta al horario de 
las obras ruidosas es la de 22 a 8 horas, y no al 
revés, como se expresa en el texto. 
 
Doña Mª Fernanda Escribano señala que existe 
un error en el ruego formulado en el punto 7.1. 
de los ruegos, pues la denominación correcta de 
la entidad es la de Unió Esportiva Manises (no 
manisense). 
 
Sometida a aprobación el acta de la sesión, el 
Pleno, por unanimidad, acuerda aprobarla con 
las correcciones antes señaladas. 
 
 
 
 

 
A Manises el  29 de setembre de 2005. 
 
A les 18.00 hores, es reunixen en el Saló de 
Sessions de la Casa Consistorial les persones  
relacionades al marge, sent objecte de la reunió 
celebrar sessió ordinària de l'Ajuntament en Ple. 
 
 
Presidix la sessió el senyor Enrique A. Crespo 
Calatrava, alcalde-president. 
 
Declarada oberta i pública la sessió, es procedix 
a debatre els assumptes de l'Ordre del dia, en els 
termes que a continuació s'expressa. 
 
 
 
1.-APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR 
 
Repartit amb anterioritat l'esborrany de l'acta de 
la sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2005, 
el president pregunta si algun regidor vol fer 
alguna observació a la mateixa abans de la seua 
aprovació. 
 
Pren la paraula el senyor Jesús León per a 
afirmar que en l'esborrany de l'acta s'observa un 
error en la pàgina 6, quan es transcriu la seua 
intervenció, en el punt 5 de l'Ordre del dia, en 
tant que la  referència correcta a l'horari de les 
obres sorolloses és la de 22 a 8 hores i no al 
revés, com s'expressa en el text. 
 
La senyora Ma. Fernanda Escribano assenyala 
que hi ha un error en el prec formulat en el punt 
7.1. dels precs, perquè la denominació correcta 
de l'entitat és la d’Unió Esportiva Manises (no 
manisense). 
 
Sotmesa a aprovació l'acta de la sessió, el Ple, 
per unanimitat, acorda aprovar-la amb les 
correccions abans assenyalades. 
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2.-CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES 
DE LA ALCALDÍA (DE LA 1.545, DE 18 
DE JULIO A LA 1.838, DE 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2005). 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
42 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, de 28 de noviembre de 
1986, la Alcaldía-Presidencia da cuenta al Pleno 
de las resoluciones adoptadas que son las 
comprendidas entre los números 1.545, de 18 de 
julio a la 1.838, de 19 de septiembre de 2005, y 
el Pleno, por unanimidad, acuerda quedar 
enterado de las mencionadas resoluciones. 
 

DICTAMENES DE LA COMISIONES 
INFORMATIVAS 

 
3.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y 
APROBACIÓN PROVISIONAL DEL 
EXPEDIENTE DE HOMOLOGACIÓN Y 
PLAN DE REFORMA INTERIOR DEL 
SECTOR “OBRADORS”. SELECCIÓN DE 
LA ALTERNATIVA TÉCNICA Y 
PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA 
PARA LA EJECUCIÓN DEL  PROGRAMA 
DE ACTUACIÓN INTEGRADA (PAI) Y 
ADJUDICACIÓN AL AGENTE 
URBANIZADOR “AGRUPACION DE 
INTERES URBANÍSTICO UE-1 Y UE-2 
BARRI D’OBRADORS.”. 

 
El presente expediente tiene su origen en la 
presentación por la AGRUPACIÓN DE 
INTERÉS URBANÍSTICO UE-1 Y UE-2 
BARRI D’OBRADORS DE MANISES de una 
alternativa técnica de Programa para el 
desarrollo de la Actuación Integrada de la 
Unidad de Ejecución OBRADORS. 

 
La alternativa técnica presentada el 6 de abril de 
2005 comprendía el propio Programa de 
Actuación Integrada, Documento de 
Homologación Sectorial Modificativa, Plan de 
Reforma Interior, Proyecto de Urbanización y 
Estatutos de la Agrupación de Interés 
Urbanístico proponente del Programa. 

2.-CONEIXEMENT DE RESOLUCIONS 
DE L'ALCALDIA (DE LA 1.545, DE 18 DE 
JULIOL A LA 1.838, DE 19 DE SETEMBRE 
DE 2005) 
 
En compliment del que disposa l'article 42 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Corporacions Locals, de 28 
de novembre de 1986, l'Alcaldia-presidència 
dóna compte al Ple de les resolucions adoptades, 
que són les compreses entre els números 1.545, 
de 18 de juliol, a la 1.838, de 19 de setembre de 
2005, i el Ple, per unanimitat, acorda quedar 
assabentat de les mencionades resolucions. 
 
 

DICTÀMENS DE LA COMISSIONS 
INFORMATIVES 

 
3.- RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I 
APROVACIÓ PROVISIONAL DE 
L'EXPEDIENT D'HOMOLOGACIÓ I PLA 
DE REFORMA INTERIOR DEL SECTOR 
“OBRADORS”. SELECCIÓ DE 
L'ALTERNATIVA TÈCNICA I 
PROPOSICIÓ JURIDICOECONÒMICA 
PER A L'EXECUCIÓ DEL  PROGRAMA 
D'ACTUACIÓ INTEGRADA (PAI) I 
ADJUDICACIÓ A L'AGENT 
URBANITZADOR “AGRUPACIÓ 
D'INTERÉS URBANÍSTIC UE-1 I UE-2 
BARRI D'OBRADORS” 

 
El present expedient té el seu origen en la 
presentació per l'AGRUPACIÓ D'INTERÉS 
URBANÍSTIC UE-1 I UE-2 BARRI 
D’OBRADORS DE MANISES d'una 
alternativa tècnica de programa per al 
desenvolupament de l'actuació integrada de la 
unitat d'execució Obradors. 

 
L'alternativa tècnica presentada el 6 d'abril de 
2005 comprenia el propi programa d'actuació 
integrada, document d'homologació sectorial 
modificativa, pla de reforma interior, projecte 
d'urbanització i estatuts de l'agrupació d'interés 
urbanístic proponent del programa. 
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Para la tramitación se ha utilizado el 
procedimiento simplificado, habiendo sido 
publicado anuncio en el diario LEVANTE - 
EMV del 9 de mayo de 2005, y en el Diari 
Oficial de la Generalitat de 20 de mayo de 2005. 

 

El día 29 de junio de 2005 se procede a la 
apertura de las proposiciones jurídico-
económicas presentadas para optar a la 
adjudicación del Programa para el desarrollo de 
la Actuación Integrada habiendo sido presentada 
una sola plica, formulada por la AGRUPACIÓN 
DE INTERÉS URBANÍSTICO UE-1 Y UE-2 
BARRI D’OBRADORS DE MANISES. 
 
 
De todo ello extendió acta el Sr. Secretario del 
M.I. Ayuntamiento de Manises el día 
mencionado. 
 
En cuanto al Documento de Homologación 
Sectorial Modificativa y al Plan de Reforma 
Interior, se ajustan a las determinaciones de la 
Instrucción 1/96, de Homologación de los 
Planes de Urbanismo a la LRAU, al Reglamento 
de Planeamiento y demás normativa urbanística 
de aplicación. 
 
El objeto del Plan de Reforma Interior no es 
otro que redelimitar la Unidad de Ejecución, de 
modo que facilite su ejecución, renovando parte 
de la ciudad, modernizando su destino 
urbanístico al tiempo que se preserva el 
patrimonio urbanístico de interés. 
 
El procedimiento seguido es el simplificado 
establecido en el art. 48 y concordantes de la Ley 
6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la 
Actividad Urbanística, constando las Actas 
notariales justificativas de su cumplimiento. 
 
En cuanto a los criterios de selección, el art. 47 
de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, 
Reguladora de la Actividad Urbanística  es el 
que establece las determinaciones que hace más 
conveniente la elección de una determinada 
Alternativa Técnica. 

 

Per a la tramitació s'ha utilitzat el procediment 
simplificat, i ha estat publicat anunci en el diari 
LEVANTE - EMV del 9 de maig de 2005, i en 
el Diari Oficial de la Generalitat de 20 de maig 
de 2005. 

 
El dia 29 de juny de 2005 es procedix a 
l'obertura de les proposicions 
juridicoeconòmiques presentades per a optar a 
l'adjudicació del programa per al 
desenvolupament de l'actuació integrada i ha 
estat presentada una sola plica, formulada per 
l'AGRUPACIÓ D'INTERÉS URBANÍSTIC 
UE-1 I UE-2 BARRI D'OBRADORS DE 
MANISES. 
 
De tot això va estendre acta el Sr. secretari del 
M.I. Ajuntament de Manises el dia mencionat. 
 
 
Quant al document d'homologació sectorial 
modificativa i al pla de reforma interior, 
s'ajusten a les determinacions de la instrucció 
1/96, d'homologació dels plans d'urbanisme a la 
LRAU, al reglament de planejament i la resta de 
normativa urbanística d'aplicació. 
 
 
L'objecte del pla de reforma interior no és un 
altre que redelimitar la unitat d'execució, de 
manera que facilite la seua execució, renovant 
part de la ciutat, modernitzant la seua destinació 
urbanística, alhora que es preserva el patrimoni 
urbanístic d'interés. 
 
El procediment seguit és el simplificat establit 
en l'art. 48 i concordants de la Llei 6/1994, de 
15 de novembre, Reguladora de l'Activitat 
Urbanística, i hi consta les actes notarials 
justificatives del seu compliment. 
 
Quant als criteris de selecció, l'art. 47 de la Llei 
6/1994, de 15 de novembre, Reguladora de 
l'activitat urbanística,  és el que establix les 
determinacions que fa més convenient l'elecció 
d'una determinada alternativa tècnica. 

 
 



Página 5 de 4 

 
Puesto que no se ha suscitado alternativa alguna, 
no ha lugar a analizar cada uno de los aspectos 
indicados en la legislación vigente, con 
independencia de que se ha comprobado que la 
propuesta presentada cumple con los requisitos 
establecidos por la legislación vigente. 
 
Que en cuanto a las Alternativas Técnicas, así 
como Proposiciones Jurídico - Económicas, ha 
de indicarse que sólo ha sido presentada una por 
la AGRUPACIÓN DE INTERÉS 
URBANÍSTICO UE-1 Y UE-2 BARRI 
D’OBRADORS, desarrollando la propuesta 
propia. 

 
En todo caso, consta que la AGRUPACIÓN DE 
INTERÉS URBANÍSTICO UE-1 Y UE-2 
BARRI D’OBRADORS ha sido inscrita con el 
número 5605 en el Registro de Agrupaciones de 
Interés Urbanístico obrante en el Servicio 
Territorial de Planificación y Ordenación 
Territorial de Valencia. 
 
Asimismo consta que ha sido emitido informe 
en relación con la alegaciones presentadas, con 
el resultado que obra en el mismo. 
 
 
Ha de indicarse que esta propuesta urbanística 
presentada permite el emprender la renovación 
urbana de la zona, modernizando su destino 

urbanístico, al tiempo que se preserva el 
patrimonio arquitectónico de interés. 
 

Además, se obtiene el suelo necesario para 
garantizar la implantación del Hospital 
Comarcal, así como genera suelo destinado a 
viviendas de protección pública, para atender a 
las necesidades de la población. 
 
Es por ello que se estima no sólo conveniente, 
sino beneficioso para Manises la aprobación de 
la Propuesta presentada, configurando un 
tipología de ciudad más adecuada y que cumple 
con las expectativas de desarrollo de la ciudad, 
y creando nuevo espacios públicos al servicio de 
la ciudad de Manises. 

 
Ja que no s'ha suscitat cap altra alternativa, no 
pertoca analitzar cada un dels aspectes indicats 
en la legislació vigent, amb independència que 
s'ha comprovat que la proposta presentada 
complix amb els requisits establits per la 
legislació vigent. 
 
Quant a les alternatives tècniques, així com 
proposicions juridicoeconòmiques, ha d'indicar-
se que només n’ha estat presentada una per 
l'AGRUPACIÓ D'INTERÉS URBANÍSTIC 
UE-1 I UE-2 BARRI D’OBRADORS, que 
desenvolupa la proposta pròpia. 

 
 

En tot cas, consta que l'AGRUPACIÓ 
D'INTERÉS URBANÍSTIC UE-1 I UE-2 
BARRI D’OBRADORS ha estat inscrita amb el 
número 5.605 en el Registre d'Agrupacions 
d'Interés Urbanístic obrant en el Servei 
Territorial de Planificació i Ordenació 
Territorial de València. 
 
Així mateix consta que ha sigut emés un 
informe en relació amb les al·legacions hi 
presentades, amb el resultat que figura en el 
mateix. 
 
Ha d'indicar-se que esta proposta urbanística 
presentada permet mamprendre la renovació 
urbana de la zona, modernitzar la seua 
destinació urbanística, alhora que es preserva el 
patrimoni arquitectònic d'interés. 

 

A més, s'obté el sòl necessari per a garantir la 
implantació de l'Hospital Comarcal, així com 
genera sòl destinat a vivendes de protecció 
pública, per a atendre a les necessitats de la 
població. 
 
És per això que s'estima no sols convenient, sinó 
beneficiós per a Manises l'aprovació de la 
proposta presentada, que configura un tipologia 
de ciutat més adequada,  que complix amb les 
expectatives de desenvolupament de la ciutat, i 
que crea nous espais públics al servei de la 
ciutat de Manises. 



Página 6 de 4 

 
El órgano competente para la aprobación inicial 
de Homologación y el Plan de Reforma Interior, 
así como la aprobación y adjudicación del 
Programa de Actuación Integrada es el Pleno, 
para su posterior remisión de la Consellería de 
Territori i Habitatge. 
 
Por todo ello, y de conformidad con el 
correspondiente dictamen de la Comisión 
Informativa de Urbanismo, el Pleno del 
Ayuntamiento, por 13 votos a favor y 8 en 
contra, acuerda:  
 

PRIMERO.- Estimar y desestimar las 
alegaciones presentadas, todo ello de 
conformidad con el informe emitido por los 
Servicios Técnicos Municipales que se considera 
incorporado al presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente el 
expediente de Homologación y Plan de Reforma 
Interior de OBRADORS, formulado por la 
AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO 
UE-1 Y UE-2 BARRI D’OBRADORS, 
debiendo recogerse las modificaciones propuestas 
por los Servicios Técnicos Municipales. 
 
TERCERO.- Aprobar el Programa para el 
desarrollo de la Actuación Urbanística Integrada 
OBRADORS, designando como Urbanizador a la 
AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO 
UE-1 Y UE-2 BARRI D’OBRADORS, 
conforme a la Proposición Jurídico-Económica 
presentada por esta a su Alternativa Técnica, 
debiendo recogerse las modificaciones propuestas 
por los Servicios Técnicos municipales, así como 
las consideraciones que se indican en el presente 
informe, entendiendo tal aprobación como 
provisional en tanto no sea aprobado 
definitivamente el expediente de Homologación y 
el Plan Parcial a que se hace referencia en el 
punto segundo de esta propuesta. 
 
CUARTO.- El Urbanizador deberá presentar 
documento refundido del Expediente de 
Homologación, Plan de Reforma Interior y 
Proposición Jurídico-Económica, así como escrito 

 
L'òrgan competent per a l'aprovació inicial 
d'homologació i el pla de reforma interior, així 
com l'aprovació i adjudicació del programa 
d'actuació integrada és el Ple, per a la seua 
posterior remissió de la Conselleria de Territori 
i Habitatge. 
 
Per tot això, i de conformitat amb el 
corresponent dictamen de la Comissió 
Informativa d'Urbanisme, el Ple de 
l'Ajuntament, per 13 vots a favor i 8 en contra, 
acorda:  
 

PRIMER.- Estimar i desestimar les al·legacions 
presentades, tot això de conformitat amb 
l'informe emés pels serveis tècnics municipals 
que es considera incorporat al present acord. 
 
 
SEGON.- Aprovar provisionalment l'expedient 
d'homologació i pla de reforma interior 
d’Obradors, formulat per l'AGRUPACIÓ 
D'INTERÉS URBANÍSTIC UE-1 I UE-2 
BARRI D’OBRADORS, que ha d'arreplegar les 
modificacions proposades pels serveis tècnics 
municipals. 
 
TERCER.- Aprovar el programa per al 
desenvolupament de l'actuació urbanística 
integrada OBRADORS, i designar com a 
urbanitzador l'AGRUPACIÓ D'INTERÉS 
URBANÍSTIC UE-1 I UE-2 BARRI 
D’OBRADORS, conforme a la proposició 
juridicoeconòmica presentada per esta a la seua 
alternativa tècnica, que ha d'arreplegar les 
modificacions proposades pels serveis tècnics 
municipals, així com les consideracions que 
s'indiquen en el present informe, i entenent tal 
aprovació com provisional mentre no siga 
aprovat definitivament l'expedient 
d'homologació i el pla parcial a què es fa 
referència en el punt segon d'esta proposta. 
 
QUART.- L'urbanitzador haurà de presentar 
document refós de l'expedient d'homologació, 
pla de reforma interior i proposició 
juridicoeconòmica, així com escrit en el que 
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en el que acepte las modificaciones y condiciones 
requeridas en el presente acuerdo, en el plazo 
máximo de un mes, cuya ratificación se efectuará 
por Resolución de la Alcaldía, previo informe de 
los Servicios Técnicos Municipales. Asimismo se 
faculta a la Alcaldía para la adopción de los actos 
de impulsión del expediente que sean precisos 
para llevar a buen fin su aprobación definitiva, 
incluyendo la suscripción del correspondiente 
Convenio Urbanístico con el urbanizador, sin 
perjuicio de poner en consideración del Pleno 
aquellos que sean de su competencia. 
 
 
QUINTO.- El adjudicatario, una vez aprobado 
definitivamente el Plan de Reforma Interior y 
expediente de homologación sectorial, deberá 
presentar en este Ayuntamiento fianza por 
importe del 10% de las totales cargas de 
urbanización. 
 
SEXTO.- Una vez aprobados definitivamente el 
expediente de Homologación y el Plan de 
Reforma Interior por la Conselleria de Territori i 
Habitatge, se procederá a la publicación de la 
aprobación definitiva del Programa en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
 
SÉPTIMO.- Dar traslado de la presente 
resolución a la mercantil proponente, así como 
al resto de interesados en el presente expediente, 
con expresa mención de los recursos 
procedentes y demás prevenciones legales. 
 
Los votos en contra corresponden a los 
concejales de los grupos PSOE, APM y EU-
L’Entesa. 
 
En el debate previo se produjeron las 
intervenciones que se reseñan a continuación: 
 
Por el grupo EU-L’Entesa, Don Jesús León da 
lectura a un escrito con el ruego de su 
transcripción, que dice lo siguiente: 
“Nos oponemos a su aprobación, por lo 
siguiente: 
1.- Por mucho que se diga que la Ley 
Reguladora de la Actividad Urbanística habilita 

accepte les modificacions i condicions 
requerides en el present acord, en el termini 
màxim d'un mes, la ratificació del qual 
s'efectuarà per resolució de l'Alcaldia, amb un 
informe previ dels serveis tècnics municipals. 
Així mateix es faculta l'Alcaldia per a l'adopció 
dels actes d'impulsió de l'expedient que siguen 
necessaris per a portar a bon fi la seua aprovació 
definitiva, incloent la subscripció del 
corresponent conveni urbanístic amb 
l'urbanitzador, sense perjuí de posar en 
consideració del Ple aquells que siguen de la 
seua competència. 
 
QUINT.- L'adjudicatari, una vegada aprovat 
definitivament el pla de reforma interior i 
l’expedient d'homologació sectorial, haurà de 
presentar en este Ajuntament fiança per un 
import del 10% del total de les càrregues 
d'urbanització. 
 
SEXT.- Una vegada aprovats definitivament 
l'expedient d'homologació i el pla de reforma 
interior per la Conselleria de Territori i 
Habitatge, es procedirà a la publicació de 
l'aprovació definitiva del programa en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
SÈPTIM.- Traslladar la present resolució a la 
mercantil proponent, així com a la resta 
d'interessats en el present expedient, amb 
expressa menció dels recursos procedents i la 
resta de prevencions legals. 
 
Els vots en contra corresponen als regidors dels 
grups PSOE, APM i EU-L'Entesa. 
 
 
En el debat previ es van produir les 
intervencions que es ressenyen a continuació: 
 
Pel grup EU-L'Entesa, el senyor Jesús León 
dóna lectura a un escrit amb el prec de la seua 
transcripció, que diu el següent: 
 
“Ens oposem a la seua aprovació, pel següent: 
1.- Per molt que es diga que la Llei Reguladora 
de l'Activitat Urbanística habilita per a 
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para homologar cualquier P.A.I., tenga la 
amplitud que tenga, estamos ante una aberración 
urbanística que se va a pagar cara en un futuro 
no muy lejano. Es necesario detener esta 
verdadera locura constructiva tanto en Manises 
como en toda la Comunidad o País Valenciá. 
He tenido ocasión recientemente de visitar 
algunas localidades de la costa alicantina en el 
día de ayer y me he quedado frustrado. En lugar 
de mantenerse Benidorm como la excepción a la 
regla  en todo el litoral valenciano, Benidorm se 
ha convertido en la regla. Nos estamos 
cargándolas preciosas localidades costeras 
llenándolas de rascacielos de lo más vulgar algo 
verdaderamente lamentable. Por ejemplo, Calpe. 
¡Qué desastre urbanístico!. Es para verlo. 
Manises no debe seguir ese camino. Y este 
proyecto de Obradors opta por esta fórmula. 
2.- La densidad edificativa es desorbitada.  Un 
1’9 % de aprovechamiento es mucho 
aprovechamiento. Mucha edificación en tan 
poco espacio. Otra plaza Dr. Barberá. ¡Un 
desastre de urbanismo depredador!.- ¡Acumular 
viviendas y personas llegando al hacinamiento 
del barrio!. No podemos aceptar este urbanismo, 
sencillamente. Nos hubiera gustado aprobar este 
proyecto porque la zona sur del mismo, 
realmente, la consideramos susceptible de 
urbanizar y dotarla de viviendas y de zonas 
verdes e infraestructuras, pero este proyecto, de 
nuevo, nos tememos que va a crear 
hacinamiento. 
3.- No entendemos cómo se puede incluir en 
este Programa de Actuación Integrada el coste 
de los terrenos para un Hospital en cuantía de 
27.000 m2. ¿A qué precio se van a vender estos 
pisos para que se pueda obtener la consiguiente 
rentabilidad?. Nos tememos que a precios de 
locura. Todo esto no es razonable, ni lógico y 
por ello nos tememos lo peor. 
4.- No podemos dar nuestra conformidad en 
cuanto a la delegación de facultades que se hace 
al Alcalde en el texto, para la suscripción del 
convenio urbanístico con el urbanizador, dando 
cuenta, en su caso, al Pleno. Una cuestión tan 
importante, debe ser sometida a la consideración 
del Pleno en todo caso. 
5.- Nos parece bien que se diga que se procede a 

homologar qualsevol P.A.I., tinga l'amplitud que 
tinga, estem davant d'una aberració urbanística 
que es pagarà cara en un futur no molt llunyà. 
És necessari detindre esta verdadera bogeria 
constructiva tant a Manises com en tota la 
Comunitat o País València. 
He tingut ocasió recentment de visitar algunes 
localitats de la costa alacantina en el dia d'ahir i 
m'he quedat frustrat. En compte de mantindre's 
Benidorm com l'excepció a la regla  en tot el 
litoral valencià, Benidorm s'ha convertit en la 
regla. Ens estem carregan les precioses localitats 
costaneres omplint-les de gratacacels d'allò més 
vulgar, quelcom verdaderament lamentable. Per 
exemple, Calp. Quin desastre urbanístic! És per 
a veure-ho. 
Manises no ha de seguir eixe camí. I este 
projecte d'Obradors opta per esta fórmula. 
2.- La densitat edificativa és desorbitada.  Un 
1'9 % d'aprofitament és molt d'aprofitament. 
Molta edificació en tan poc espai. Una altra 
plaça Dr. Barberá. Un desastre d'urbanisme 
depredador! Acumular vivendes i persones 
arribant a l'apilotament del barri! No podem 
acceptar este urbanisme, senzillament. Ens 
haguera agradat aprovar este projecte perquè la 
zona sud del mateix, realment, la considerem 
susceptible d'urbanitzar i dotar-la de vivendes i 
de zones verdes i infraestructures, però este 
projecte, de nou, ens temem que crearà 
apilotament. 
 
3.- No entenem com es pot incloure en este 
programa d'actuació integrada el cost dels 
terrenys per a un hospital en quantia de 27.000 
m2. A quin preu es vendran estos pisos perquè 
se’n puga obtindre la consegüent rendibilitat? 
Ens temem que a preus de bogeria. Tot açò no 
és raonable ni lògic i per això ens temem el 
pitjor. 
4.- No podem donar la nostra conformitat quant 
a la delegació de facultats que es fa a l'alcalde 
en el text, per a la subscripció del conveni 
urbanístic amb l'urbanitzador, donant compte, si 
és el cas, al Ple. Una qüestió tan important, ha 
de ser sotmesa a la consideració del Ple en tot 
cas. 
5.- Ens pareix bé que es diga que es procedix a 
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tomar en consideración lo alegado por E.U. en 
cuanto al tamaño o amplitud de los viales, 
previamente a la aprobación del Proyecto de 
Urbanización, puesto que viales de 5 metros 
incluyendo las aceras nos parecen 
verdaderamente un despropósito. Por tanto, 
confiamos en que se considere realmente 
nuestra propuesta de 8 metros de amplitud, más 
las aceras. ¡Qué menos!. Estaremos atentos para 
que, efectivamente, se tenga en cuenta esta 
alegación. 
6.- No estamos de acuerdo con la ubicación de 
todas las viviendas de VPO junto al río, aunque 
se nos diga que están junto a otras 
urbanizaciones como Faytanar, puesto que, en 
cualquier caso, entendemos que pueden estar 
excesivamente  aisladas y podrían convertirse en 
“guetos”. 
7.- Las zonas verdes en suelo urbano son muy 
escasas, sin que nos sirva la remisión que se 
hace al barranco del SALT de l’Aigua. Los 
parques los queremos dentro de la ciudad y no 
sólo en barrancos y ríos, siempre de más difícil 
uso, indiscutiblemente. 
8.- Que no se contemple en toda la zona 
urbanizada una dotación de una escoleta infantil 
de 0 a 3 años, dada la escasez que actualmente 
ya se padece de plazas en la escuela pública, lo 
estimamos sencillamente muy negativo, sin 
paliativos. Los mismo podemos decir de la 
omisión de suelo para una escuela de primaria. 
Se prevé una población de unos 3000 
ciudadanos más en esta urbanización, lo que 
puede complicar mucho el actual estándar o 
relación de alumno/profesor en las escuelas de 
Manises con el consiguiente perjuicio para la 
calidad de la educación que no es precisamente 
muy boyante. 
Por todo ello y aunque, a diferencia del 
aberrante proyecto “Gran Manises”, se trata de 
una zona que consideramos susceptible de 
urbanización, la proyectada no nos gusta 
prácticamente nada; muchas viviendas en poco 
espacio, viales muy estrechos y prácticamente 
ninguna zona verde en suelo urbano digna de 
mención y por eso y porque  no se ha mejorado 
suficientemente el proyecto en la línea de lo 
apuntado en nuestras alegaciones, nos vemos 

prendre en consideració allò que s'ha al·legat per 
E.U. quant a la grandària o amplitud dels vials, 
prèviament a l'aprovació del projecte 
d'urbanització, ja que vials de 5 metres incloent 
les voreres ens pareixen verdaderament un 
despropòsit. Per tant, confiem que es considere 
realment la nostra proposta de 8 metres 
d'amplitud, més les voreres. Què menys!. 
Estarem atents perquè, efectivament, es tinga en 
compte esta al·legació. 
 
6.- No estem d'acord amb la ubicació de totes 
les vivendes de VPO junt al riu, encara que se'ns 
diga que estan junt a altres urbanitzacions com 
Faytanar, ja que, en tot cas, entenem que poden 
estar excessivament aïllades i podrien convertir-
se en “guetos”. 
 
7.- Les zones verdes en sòl urbà són molt 
escasses, sense que ens servisca la remissió que 
es fa al barranc del Salt de l'Aigua. Els parcs els 
volem dins de la ciutat i no sols en barrancs i 
rius, sempre de més difícil ús, indiscutiblement. 
 
8.- Que no es contemple en tota la zona 
urbanitzada una dotació d'una escoleta infantil 
de 0 a 3 anys, atesa l'escassetat que actualment 
ja es patix de places en l'escola pública; ho 
estimem senzillament molt negatiu, sense 
pal·liatius. Els mateix podem dir de l'omissió de 
sòl per a una escola de primària. Es preveu una 
població d'uns 3.000 ciutadans més en esta 
urbanització, la qual cosa pot complicar molt 
l'actual estàndard o relació d'alumne/professor 
en les escoles de Manises amb el consegüent 
perjuí per a la qualitat de l'educació que no és 
precisament molt pròspera. 
. 
Per tot això i encara que, a diferència de 
l'aberrant projecte “Gran Manises”, es tracta 
d'una zona que considerem susceptible 
d'urbanització, la projectada no ens agrada 
pràcticament gens; moltes vivendes en poc 
espai, vials molt estrets i pràcticament cap zona 
verda en sòl urbà digna de menció, i per això i 
perquè  no s'ha millorat prou el projecte en la 
línia d'allò que s'ha apuntat en les nostres 
al·legacions, ens veiem obligats a votar en 
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obligados a votar en contra”. 
 
Por el Grupo APM toma la palabra Don Jesús 
Borrás, diciendo que, en primer lugar, quiere 
dejar constancia de una queja relativa a las 
alegaciones al PAI, consistente en que las 
mismas no están a disposición de los concejales 
a la hora de votar, sino que lo que se aporta es 
sólo el informe sobre las mismas. Por otra parte, 
cuando se trata de refutar las valoraciones que 
se reclaman en las alegaciones, no se hace con 
informes técnicos de fondo sino superficiales. 
En cuanto al PAI, en principio, parece correcta 
la adquisición de suelo para el futuro hospital y 
la solución que se da al tráfico rodado; estos 
aspectos merecen nuestra aprobación pero no el 
conjunto de la propuesta. Por lo que se refiere a 
las tres pastillas de viviendas previstas, es una 
solución insatisfactoria porque estéticamente 
Obradors no quedará bien con ellas y además 
estarán muy cerca de la depuradora. Por otra 
parte, desaparecen 5000 metros cuadrados de 
zona verde y se aumenta el techo edificable, con 
lo cual habrán demasiadas viviendas. APM 
quiere recordar que, en su momento, se presentó 
propuesta para que antes de aprobar estos PAI 
estuviera ya listo el PGOU que defina el modelo 
de ciudad, y a día de hoy todavía no está 
resuelto este problema; hace falta urgentemente 
un PGOU que defina los límites del volumen de 
edificación y las alturas, y no improvisar a cada 
momento; se reduce la zona verde sin 
justificación, sin que pueda considerarse como 
tal el terreno del barranco del río como se hace 
en este caso de Obradors; no hay un criterio 
homogéneo previsto en el PGOU, y se 
improvisa según los casos; en éste, se permiten 
más alturas que las previstas en el PGOU, y este 
aspecto no lo comparte el Grupo APM. 
 
Por el Grupo del Partido Socialista Doña Mª 
Fernanda Escribano afirma que este grupo se 
opone a la propuesta puesto que Manises 
necesita la redacción de un nuevo PGOU, cuyos 
trabajos están ya contratados y todavía no se ha 
realizado; entretanto, a través de los PAI se 
establecen las condiciones de cada sector sin 
criterios previos; se cambia el pueblo con PAIs 

contra”. 
 
Pel grup APM  pren la paraula el senyor Jesús 
Borràs, dient que, en primer lloc, vol deixar 
constància d'una queixa relativa a les 
al·legacions al PAI, consistent que les mateixes 
no estan a disposició dels regidors a l'hora de 
votar, sinó que el que s'aporta és només 
l'informe sobre les mateixes. D'altra banda, quan 
es tracta de refutar les valoracions que es 
reclamen en les al·legacions, no es fa amb 
informes tècnics de fons sinó superficials. Quant 
al PAI, en principi, pareix correcta l'adquisició 
de sòl per al futur hospital i la solució que es 
dóna al trànsit rodat; estos aspectes mereixen la 
nostra aprovació però no el conjunt de la 
proposta. Pel que es referix a les tres pastilles de 
vivendes previstes, és una solució insatisfactòria 
perquè estèticament Obradors no quedarà bé 
amb elles i a més estaran molt a prop de la 
depuradora. D'altra banda, desapareixen 5.000 
metres quadrats de zona verda i s'augmenta el 
sostre edificable, amb la qual cosa hi haurà 
massa vivendes. APM vol recordar que, en el 
seu moment, es va presentar proposta perquè 
abans d'aprovar estos PAI estiguera ja llest el 
PGOU que definisca el model de ciutat, i a 
hores d'ara encara no està resolt este problema; 
fa falta urgentment un PGOU que definisca els 
límits del volum d'edificació i les altures, i no 
improvisar a cada moment; es reduïx la zona 
verda sense justificació, sense que puga 
considerar-se com a tal el terreny del barranc del 
riu com es fa en este cas d'Obradors; no hi ha un 
criteri homogeni previst en el PGOU, i 
s'improvisa segons els casos; en este, es 
permeten més altures que les previstes en el 
PGOU, i este aspecte no ho compartix el grup 
APM. 

 
Pel grup del Partit Socialista la senyora Ma. 
Fernanda Escribano afirma que este grup 
s'oposa a la proposta, ja que Manises necessita 
la redacció d'un nou PGOU, els treballs de la 
qual estan ja contractats i encara no s'ha 
realitzat; mentrestant, a través dels PAI 
s'establixen les condicions de cada sector sense 
criteris previs; es canvia el poble amb PAIs en 
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en lugar de hacerlo a través del Plan General. 
Por estas razones el grupo socialista se opone a 
la propuesta y manifiesta la necesidad del nuevo 
Plan General de Ordenación Urbana. 

 
Toma la palabra, a continuación, doña Amparo 
Valldecabres, Concejala Delegada del Area de 
Urbanismo y Medio ambiente, afirmando que 
por las intervenciones producidas parece que no 
se conoce muy bien lo que se pretende llevar a 
cabo en Obradors. Se trata de resolver parte del 
problema de Obradors (la parte Sur), de una 
forma perentoria, dado el estado actual en que 
se encuentra. Uno de los problemas más graves 
es el del tráfico, y se resuelve con dos grandes 
vías para descongestionarlo en la calle Rafael 
Valls.  Además, la conexión entre el Barrio del 
Carmen y el casco de Manises se resuelve 
también, uniendo la ciudad. Por otra parte, se 
adscriben 27000 metros cuadrados para el suelo 
del futuro hospital, lo cual es beneficioso y 
bueno para Manises; Obradors tendrá resuelto el 
problema viario y tendrá una zona verde 
ordenada, accesible y disfrutable que, por otra 
parte, no es cierto que forme parte del barranco. 
Las pastillas de VPO previstas están conectadas 
con las zonas verdes y las viviendas libres, y 
representan como una solución correcta. En 
cuanto al PGOU, está ahí y no merma las 
actuaciones que se prevén en los PAI. La 
actuación prevista es la correcta y es necesaria a 
corto plazo. 
 
Toma la palabra de nuevo don Jesús León y 
afirma que el PAI no resulta satisfactorio y esta 
opinión no es simplemente por llevar la 
contraria, sino porque todos los grupos 
municipales no tienen la misma opinión. Debe 
tenerse en cuenta que si acumulamos viviendas 
y vecinos, acumulamos coches y problemas de 
tráfico, habrá mayores atascos de los que hay 
hoy y el problema no se resuelve, sino que se 
agrava. Por otro lado, cabe preguntarse por qué 
no hay lugar en este PAI para una Escuela 
Infantil, y como concusión, parece que se coloca 
el carro delante de los bueyes, es decir, el PAI 
antes que el PGOU; éste creemos que es el 
problema. 

compte de fer-ho a través del Pla General. Per 
estes raons el grup SLA ocialista s'oposa a la 
proposta i manifesta la necessitat del nou Pla 
General d'Ordenació Urbana. 

 
Pren la paraula, a continuació, senyora Amparo 
Valldecabres, regidora delegada de l'Àrea 
d'Urbanisme i Medi ambient, afirmant que per 
les intervencions produïdes pareix que no es 
coneix molt bé el que es pretén dur a terme en 
Obradors. Es tracta de resoldre part del 
problema d'Obradors (la part Sud), d'una forma 
peremptòria, atés l'estat actual en què es troba. 
Un dels problemes més greus és el del trànsit, i 
es resol amb dos grans vies per a 
descongestionar-ho en el carrer Rafael Valls.  A 
més, la connexió entre el barri del Carme i el 
casc de Manises es resol també, unint la ciutat. 
D'altra banda, s'adscriuen 27.000 metres 
quadrats per al sòl del futur hospital, la qual 
cosa és beneficiós i bo per a Manises; Obradors 
tindrà resolt el problema viari i tindrà una zona 
verda ordenada, accessible i gaudidora que, 
d'altra banda, no és cert que forme part del 
barranc. Les pastilles de VPO previstes estan 
connectades amb les zones verdes i les vivendes 
lliures, i representen una solució correcta. Quant 
al PGOU, hi està i no minva les actuacions que 
es preveuen en els PAIs. L'actuació prevista és 
la correcta i és necessària a curt termini. 
 
 
 
Pren la paraula de nou el senyor Jesús León i 
afirma que el PAI no resulta satisfactori i esta 
opinió no és simplement per dur la contra, sinó 
perquè tots els grups municipals no tenen la 
mateixa opinió. Ha de tindre's en compte que si 
acumulem vivendes i veïns, acumulem cotxes i 
problemes de trànsit; hi haurà majors embossos 
dels que hi ha hui, i el problema no es resol, 
sinó que s'agreuja. D'altra banda, cal preguntar-
se per què no hi ha lloc en este PAI per a una 
escola infantil, i com a conclusió, pareix que es 
col·loca el carro davant dels bous; és a dir, el 
PAI abans que el PGOU; este creiem que és el 
problema. 
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Don Jesús Borrás dice que, en opinión de APM, 
el PGOU da soluciones suficientes para 
Obradors, en cambio con el PAI se reduce la 
zona verde y se aumenta la edificabilidad, sin 
que esto aparezca justificado. Nos preguntamos 
por qué se hacen nueve alturas en lugar de seis, 
y pensamos que de ello sólo se beneficia el 
urbanizador. Estamos de acuerdo con que 
Obradors tiene problemas que solucionar, pero 
la propuesta que se presenta, en su conjunto, no 
es la solución. 
 
Doña  Mª Fernanda Escribano interviene para 
decir que reitera que hace falta el Plan General 
de Ordenación Urbana, y que el PAI tiene una 
iniciativa de origen privado que decide el futuro 
de Manises en lugar de articular una iniciativa 
pública a través de un PGOU consensuado entre 
todas las fuerzas políticas y ciudadanas; 
Manises cambia su fisonomía al margen del 
Plan General, por la iniciativa privada. En el 
tema de Obradors este grupo no critica las 
alturas, viviendas o viales, sino que presenta el 
argumento general de la necesidad de la revisión 
previa del Plan General. En cuanto al Hospital, 
estamos a favor, de forma clara, pero ello no 
quiere decir que aprobemos este sistema de la 
iniciativa urbanística a través de PAIs. 
 
Doña Amparo Valldecabres señala que conviene 
puntualizar que la iniciativa privada no cambia 
el urbanismo, puesto que cualquier iniciativa se 
somete a la aprobación del Ayuntamiento, el 
cual ejerce la función política democrática que 
tiene atribuida cuando da su aprobación tras el 
proceso previsto legalmente para ello; en cuanto 
a los aspectos de edificabilidad y de alturas, las 
previstas son las normales y adecuadas para esa 
zona del suelo urbano de la población. 
 
Finalizado el debate, se procedió a la votación 
del asunto con el resultado antes señalado. 

 
 
 

 

 
 
El senyor Jesús Borràs diu que, segons l'opinió 
d'APM, el PGOU dóna solucions suficients per 
a Obradors, en canvi amb el PAI es reduïx la 
zona verda i s'augmenta l'edificabilitat, sense 
que açò aparega justificat. Ens preguntem per 
què es fan nou altures en compte de sis, i 
pensem que d'això només es beneficia 
l'urbanitzador. Estem d'acord amb què Obradors 
té problemes que solucionar, però la proposta 
que es presenta, en el seu conjunt, no és la 
solució. 
 
La senyora  Ma. Fernanda Escribano intervé per 
a dir que reitera que fa falta el Pla General 
d'Ordenació Urbana, i que el PAI té una 
iniciativa d'origen privat que decidix el futur de 
Manises en compte d'articular una iniciativa 
pública a través d'un PGOU consensuat entre 
totes les forces polítiques i ciutadanes; Manises 
canvia la seua fisonomia al marge del Pla 
General, per la iniciativa privada. En el tema 
d'Obradors este grup no critica les altures, 
vivendes o vials, sinó que presenta l'argument 
general de la necessitat la revisió prèvia del Pla 
General. Quant a l'Hospital, estem a favor, de 
forma clara, però això no vol dir que aprovem 
este sistema de la iniciativa urbanística a través 
de PAIs. 
 
La senyora Amparo Valldecabres assenyala que 
convé puntualitzar que la iniciativa privada no 
canvia l'urbanisme, ja que qualsevol iniciativa 
se sotmet a l'aprovació de l'Ajuntament, el qual 
exercix la funció política democràtica que té 
atribuïda quan dóna la seua aprovació després 
del procés previst legalment per a això; quant 
als aspectes d'edificabilitat i d'altures, les 
previstes són les normals i adequades per a eixa 
zona del sòl urbà de la població. 
 
Finalitzat el debat, es va procedir a la votació de 
l'assumpte amb el resultat abans assenyalat. 
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4.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
DE LOS PRECIOS PÚBLICOS DE 
COMEDORES ESCOLARES. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de 
Educación sobre modificación de los precios 
públicos de comedores escolares, de acuerdo 
con los aprobados para el curso 2005-2006 por 
la Generalitat Valenciana. Visto asimismo el 
informe del Servicio de Rentas y Exacciones y 
la propuesta del Concejal delegado de Régimen 
Interior y Hacienda. 

 
De acuerdo con la propuesta citada, que supone 
aplicar el precio de minuta fijado como máximo 
por la Consellería de Cultura, Educación y 
Deporte exclusivamente, sin aplicar el resto de 
costes que conlleva la prestación del servicio, el 
Pleno del Ayuntamiento, por 13 votos a favor y 
8 en contra, acuerda:  

 
PRIMERO.- Aprobar la modificación de los 
precios públicos de la prestación de servicios en 
comedores escolares, para el curso 2005-2006 
en los siguientes términos: 

 
El Art. 3º queda redactado de la siguiente 
forma: 
 
Art. 3º.- IMPORTE DE LOS PRECIOS 
PUBLICOS 
 
La cuantía de los precios públicos de esta 
Ordenanza será la siguiente: 
 

4.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA 
DELS PREUS PÚBLICS DE MENJADORS 
ESCOLARS 
 
Vista la proposta de la Regidoria d'Educació 
sobre modificació dels preus públics de 
menjadors escolars, d'acord amb els aprovats 
per al curs 2005-2006 per la Generalitat 
Valenciana. Vist així mateix l'informe del 
Servei de Rendes i Exaccions i la proposta del 
regidor delegat de Règim Interior i Hisenda. 

 
 

D'acord amb la proposta esmentada, que suposa 
aplicar el preu de minuta fixat com a màxim per 
la Conselleria de Cultura, Educació i Esport 
exclusivament, sense aplicar la resta de costos 
que comporta la prestació del servei, el Ple de 
l'Ajuntament, per 13 vots a favor i 8 en contra, 
acorda:  

 
PRIMER.- Aprovar la modificació dels preus 
públics de la prestació de serveis en menjadors 
escolars, per al curs 2005-2006 en els termes 
següents: 

 
L'Art. 3r queda redactat de la forma següent: 
 
 
Art. 3r.- IMPORT DELS PREUS PÚBLICS 
 
 
La quantia dels preus públics d'esta ordenança 
serà la següent: 
 

 

CONCEPTO/CONCEPTE 
IMPORTE CURSO / IMPORT CURS 

2005-2006 
A) Mensualidad comedor/ Mensualitat menjador 67,4 
B) Mensualidad beneficiario de ayuda asistencial 
   / Mensualitat beneficiari@ d’ajuda assistencial 

5,30 

C) Bono 5 comidas a utilizar a lo largo del curso 
    / Bono 5 dinars a utilitzar al llarg del curs 

18,4 

 
La Disposición final queda redactada así : 
 
La presente modificación entrará en vigor en el 

La Disposició final queda redactada així: 
 
La present modificació entrarà en vigor en el 
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curso escolar 2005-2006, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresas. 
 
 
Los votos en contra corresponden a los concejales 
de los grupos PSOE, APM y EU-L’Entesa. 
 
Don Jesús León anuncia  el cambio de la 
abstención mantenida en la comisión por el voto 
en contra de la propuesta, puesto que este tema de 
los comedores escolares se desarrolla en el 
ámbito educativo, y un incremento de 3,50 euros 
puede ser mucho para determinadas personas de 
escasos recursos; además, el Ayuntamiento se 
acoge al precio máximo permitido por la 
Consellería, y si esto no fuera de esta manera, el 
incremento podría fijarse en el equivalente al 
IPC; por lo tanto, no se comparte la  propuesta. 
  
Don Jesús Borrás anuncia el voto en contra de 
APM pues se observa que las subidas continuas 
sobrepasan el IPC y sería suficiente una subida 
equivalente a éste, que es la referencia para los 
aumentos salariales. 
 
Don Francisco Gimeno explica que el incremento 
representa una cantidad de 0,12 euros por día, y 
representa un coste razonable; las personas que 
tienen recursos escasos pueden ser beneficiarias 
de ayudas públicas a través de las becas de 
comedor, por lo que la propuesta es correcta; 
debe tenerse en cuenta el tipo de servicio que se 
ofrece, ya que tenemos la ratio mínima en los 
comedores para que haya buen servicio; el 
aumento no llega a cubrir el incremento de costes. 
 
 
PROPOSICIONES DE LOS CONCEJALES 

DELEGADOS 
 

5.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA 
DELEGADA DE URBANISMO SOBRE 
INCLUSIÓN EN EL PLAN PROVINCIAL 
DE OBRAS Y SERVICIOS PARA 2006, DE 
LA OBRA DENOMINADA 
“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
OCUPACIONAL PARA 
DISCAPACITADOS”. 

curs escolar 2005-2006, i romandrà en vigor 
fins a la seua modificació o derogació 
expresses. 
 
Els vots en contra corresponen als regidors 
dels grups PSOE, APM i EU-L'Entesa. 
 
El senyor Jesús León anuncia  el canvi de 
l'abstenció mantinguda en la comissió pel vot 
en contra de la proposta, ja que este tema dels 
menjadors escolars es desenvolupa en l'àmbit 
educatiu, i un increment de 3,50 euros pot ser 
molt per a determinades persones d'escassos 
recursos; a més, l'Ajuntament s'acull al preu 
màxim permés per la Conselleria, i si açò no 
fóra d'esta manera, l'increment podria fixar-se 
en l'equivalent a l’IPC; per tant, no es 
compartix la  proposta. 
  
El senyor Jesús Borràs anuncia el vot en contra 
d'APM perquè s'observa que les pujades 
contínues sobrepassen l’IPC i seria prou una 
pujada equivalent a este, que és la referència 
per als augments salarials. 
 
El senyor Francisco Gimeno explica que 
l'increment representa una quantitat de 0,12 
euros per dia, i representa un cost raonable; les 
persones que tenen recursos escassos poden 
ser beneficiàries d'ajudes públiques a través de 
les beques de menjador, per la qual cosa la 
proposta és correcta; ha de tindre's en compte 
el tipus de servei que s'oferix, ja que tenim la 
ràtio mínima en els menjadors perquè hi haja 
bon servei; l'augment no arriba a cobrir 
l'increment de costos. 
 

PROPOSICIONS DELS REGIDORS 
DELEGATS 

 
5.- PROPOSICIÓ DE LA REGIDORA 
DELEGADA D'URBANISME SOBRE 
INCLUSIÓ EN EL PLA PROVINCIAL 
D'OBRES I SERVEIS PER Al 2006, DE 
L'OBRA DENOMINADA 
“CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE 
OCUPACIONAL PER A 
DISCAPACITATS” 
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Previa unánime declaración de urgencia, por no 
haber sido dictaminado este asunto con la 
suficiente antelación a la convocatoria del Pleno, 
por la Comisión Informativa correspondiente, el 
Pleno ratifica la inclusión en el orden del día del 
asunto de referencia, adoptando el siguiente 
acuerdo: 
 
Visto el escrito remitido por la Diputación 
Provincial de Valencia mediante el cual pone en 
conocimiento de este Ayuntamiento la 
elaboración del Plan Provincial de Obras y 
Servicios para el año 2006. 
 
Visto que el plazo para solicitar la inclusión de la 
obra en dicho Plan por parte de los 
Ayuntamientos finaliza el próximo día 15 de 
octubre, debiendo realizarse ésta mediante 
acuerdo plenario. 
 
Para el próximo año 2006 este Ayuntamiento va a 
llevar a cabo la obra de CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO OCUPACIONAL PARA 
DISCAPACITADOS, con un presupuesto de 
SEISCIENTOS TRECE MIL EUROS 
(613.000 €), IVA incluido, siendo la actuación a 
llevar a cabo una de las que se contemplan en el 
referido Plan para poder ser incluida en el mismo. 
En su virtud, de conformidad con la propuesta de 
la Concejala Delegada de Urbanismo, el Pleno 
del Ayuntamiento, por 15 votos a favor y 6 
abstenciones, acuerda: 
 
PRIMERO.- Solicitar a la Diputación Provincial 
de Valencia la inclusión en el Plan Provincial de 
Obras y Servicios para 2006, la obra denominada 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
OCUPACIONAL PARA DISCAPACITADOS, 
con un presupuesto de SEISCIENTOS TRECE 
MIL EUROS (613.000 €), IVA incluido. 
 
SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo al 
Servicio de Cooperación Municipal de la 
Diputación de Valencia, para su conocimiento y a 
los efectos oportunos. 
 
Las abstenciones corresponden a los concejales 

 
Prèvia unànime declaració d'urgència, per no 
haver sigut dictaminat este assumpte amb la 
suficient antelació a la convocatòria del Ple, 
per la comissió informativa corresponent, el 
Ple ratifica la inclusió en l'Ordre del dia de 
l'assumpte de referència, i adopta l'acord 
següent: 
 
Vist l'escrit remés per la Diputació Provincial 
de València per mitjà del qual informa a este 
Ajuntament de l'elaboració del Pla Provincial 
d'Obres i Serveis per a l'any 2006. 
 
 
Vist que el termini per a sol·licitar la inclusió 
de l'obra en tal pla per part dels ajuntaments 
finalitza el pròxim dia 15 d'octubre, i que s’ha 
de realitzar esta mitjançant un acord plenari. 
 
 
Per a l'any que ve, 2006, este Ajuntament durà 
a terme l'obra de construcció del Centre 
ocupacional per a discapacitats, amb un 
pressupost de sis-cents tretze mil euros 
(613.000 €), IVA inclòs, i és l'actuació a dur a 
terme una de les que es contemplen en el 
referit pla per a poder ser inclosa en el mateix. 
En virtut d'això, de conformitat amb la 
proposta de la regidora delegada d'Urbanisme, 
el Ple de l'Ajuntament, per 15 vots a favor i 6 
abstencions, acorda: 
 
 
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació 
Provincial de València la inclusió en el Pla 
Provincial d'Obres i Serveis per al 2006, de 
l'obra denominada construcció del centre 
ocupacional per a discapacitats, amb un 
pressupost de sis-cents tretze mil euros 
(613.000 €), IVA inclòs. 
 
SEGON.- Remetre el present acord al Servei 
de Cooperació Municipal de la Diputació de 
València, perquè en prenguen coneixement i 
als efectes oportuns. 
 
Les abstencions corresponen als regidors del 
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del grupo Partido Socialista Obrero Español. 
 
En el debate previo se produjeron las 
intervenciones que a continuación se reseñan: 
 
Don Jesús León toma la palabra para formular 
algunas preguntas sobre el Centro Ocupacional: si 
además de las aportaciones de la urbanizadora de 
la Plaza de la Leña hay otras, cuál será la 
actividad del centro, si está relacionado con el de 
Paterna. 
 
El Sr. Alcalde, don Enrique Crespo, dice que el 
Centro tendrá aportaciones municipales y de la 
Diputación, y que está relacionado con 
AFADIMA, donde se ubicará esta asociación y 
donde se realizarán numerosas actividades, pero 
lo relevante, en este momento, es la solicitud de 
inclusión de la obra en el Plan Provincial de 
Obras y Servicios. 
 
Don Jesús Borrás manifiesta su apoyo a la 
solicitud de subvención que se efectúa a la 
Diputación Provincial. 

 
Doña Mª Fernanda Escribano afirma que el 
Grupo Socialista apoya la solicitud de subvención 
a la Diputación pero se abstiene en el conjunto 
del acuerdo porque existen dudas de que la 
aportación obtenida por parte de la empresa 
urbanizadora pueda destinarse a este fin. 
 
Don Jesús León dice que existe un acuerdo con 
Urbis pero hay por parte del grupo EU-L’Entesa 
algunas reservas sobre las aportaciones de esta 
empresa, en el sentido de que tienen ciertas 
connotaciones políticas poco favorables; lo 
correcto es que esta aportación se reflejara 
materialmente en las obras de urbanización. 
  
 
Don Jesús Borrás afirma que este aspecto que se 
acaba de mencionar podría ser objeto de 
fiscalización y debate en la Comisión de 
Hacienda pero, en este momento, el tema que se 
debate es la petición de subvención a la 
Diputación, que es otra cosa. 
 

grup Partit Socialista Obrer Espanyol. 
 
En el debat previ es van produir les 
intervencions que a continuació es ressenyen: 
 
El senyor Jesús León pren la paraula per a 
formular algunes preguntes sobre el Centre 
ocupacional: si a més de les aportacions de la 
urbanitzadora de la plaça de la Llenya hi ha 
d’altres; quina serà l'activitat del centre, i si 
està relacionat amb el de Paterna. 
 
El Sr. alcalde, el senyor Enrique Crespo, diu 
que el Centre tindrà aportacions municipals i 
de la Diputació, i que està relacionat amb 
AFADIMA, on s'ubicarà esta associació i on 
es realitzaran nombroses activitats, però allò 
rellevant, en este moment, és la sol·licitud 
d'inclusió de l'obra en el Pla Provincial d'Obres 
i Serveis. 
 
El senyor Jesús Borràs manifesta el seu suport 
a la sol·licitud de subvenció que s'efectua a la 
Diputació Provincial. 

 
La senyora Ma. Fernanda Escribano afirma 
que el grup Socialista recolza la sol·licitud de 
subvenció a la Diputació però s'absté en el 
conjunt de l'acord perquè hi ha dubtes que 
l'aportació obtinguda per part de l'empresa 
urbanitzadora puga destinar-se a este fi. 
 
El senyor Jesús León diu que hi ha un acord 
amb Urbis però hi ha per part del grup EU-
L'Entesa algunes reserves sobre les 
aportacions d'esta empresa, en el sentit que 
tenen certes connotacions polítiques poc 
favorables; el correcte és que esta aportació es 
reflectira materialment en les obres 
d'urbanització. 
  
El senyor Jesús Borràs afirma que este aspecte 
que s'acaba de mencionar podria ser objecte de 
fiscalització i debat en la Comissió d'Hisenda 
però, en este moment, el tema que es debat és 
la petició de subvenció a la Diputació, que és 
una altra cosa. 
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Doña Mª Fernanda Escribano dice que el grupo 
socialista tiene dudas de que este tipo de 
donaciones pueda hacerse, por lo cual se 
abstendrá en este asunto, lo cual no significa su 
oposición a la construcción del centro. 
 
 
El Sr. Alcalde puntualiza de que ahora de lo que 
se trata es de pedir subvención, y que la 
aportación de Urbis es fruto de su actividad de 
mecenazgo de Obras Sociales; esta figura está 
prevista y regulada y Manises ha tenido la 
oportunidad de aprovecharla; las empresas 
destinan un dinero a fines sociales y esta es la 
motivación y finalidad del convenio suscrito con 
esta empresa; no es otro el origen y destino de 
estos fondos. 
 
6.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA 
DELEGADA DE CULTURA SOBRE 
APROBACIÓN DE ADENDA AL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA 
EL PROGRAMA DE INFORMATIZACIÓN 
COMÚN DE LA RED DE LECTURA 
PÚBLICA VALENCIANA ENTRE LA 
GENERALITAT VALENCIANA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE MANISES. 
 
Previa unánime declaración de urgencia, por no 
haber sido dictaminado este asunto, con la 
suficiente antelación a la convocatoria del Pleno, 
por la Comisión Informativa correspondiente, el 
Pleno ratifica la inclusión en el orden del día del 
asunto de referencia, adoptando el siguiente 
acuerdo: 
 
El pasado 9 de agosto ha tenido entrada en este 
Ayuntamiento, R/E número 2005007231, 
comunicado remitido por el Director General del 
Libro y Bibliotecas, dependiente de la Consellería 
de Cultura Educación y Deportes, en el que se 
pone en conocimiento de este Ayuntamiento la 
finalización del plazo de vigencia del Convenio 
suscrito entre la Generalitat y el Ayuntamiento 
que tiene por objeto el programa de 
informatización común de la red de lectura 
pública valenciana. 
 

La senyora Ma. Fernanda Escribano diu que el 
grup Socialista té dubtes que este tipus de 
donacions puga fer-se, per la qual cosa 
s'abstindrà en este assumpte, la qual cosa no 
significa la seua oposició a la construcció del 
centre. 
 
El Sr. alcalde puntualitza que ara del que es 
tracta és de demanar subvenció, i que 
l'aportació d'Urbis és fruit de la seua activitat 
de mecenatge d'Obres Socials; esta figura està 
prevista i regulada i Manises ha tingut 
l'oportunitat d'aprofitar-la; les empreses 
destinen un diners a fins socials i esta és la 
motivació i finalitat del conveni subscrit amb 
esta empresa; no és un altre l'origen i 
destinació d'estos fons. 
 
6.- PROPOSICIÓ DE LA REGIDORA 
DELEGADA DE CULTURA SOBRE 
APROVACIÓ D'ADDENDA AL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER 
AL PROGRAMA D'INFORMATITZACIÓ 
COMUNA DE LA XARXA DE LECTURA 
PÚBLICA VALENCIANA ENTRE LA 
GENERALITAT VALENCIANA I 
L'AJUNTAMENT DE MANISES 
 
Prèvia unànime declaració d'urgència, per no 
haver sigut dictaminat este assumpte, amb la 
suficient antelació a la convocatòria del Ple, 
per la comissió informativa corresponent, el 
Ple ratifica la inclusió en l'Ordre del dia de 
l'assumpte de referència, i adopta l'acord 
següent: 
 
El passat 9 d'agost ha tingut entrada en este 
Ajuntament, R/E número 2005007231, un 
comunicat remés pel director general del 
Llibre i Biblioteques, dependent de la 
Conselleria de Cultura Educació i Esports, en 
el que s'informa a este Ajuntament de la 
finalització del termini de vigència del conveni 
subscrit entre la Generalitat i l'Ajuntament, 
que té com a objecte el programa 
d'informatització comuna de la xarxa de 
lectura pública valenciana. 
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El convenio de referencia, de fecha 25 de octubre 
de 2002, podía ser renovado mediante adenda, 
adjuntando al escrito de 9 de agosto 
anteriormente aludido el modelo de adenda por el 
que se prorrogan las estipulaciones ya firmadas 
por el convenio permaneciendo en vigor hasta el 
mes de diciembre de 2013. 
 
Para la efectividad del mismo se precisa la 
aprobación del modelo de adenda por el Pleno del 
Ayuntamiento y la remisión del acuerdo adoptado 
a la Consellería para su conocimiento. 
 
En su virtud, y de conformidad con la propuesta 
de la Concejala delegada de Cultura, el Pleno del 
Ayuntamiento, por unanimidad, acuerda: 
 
PRIMERO.-  Aprobar el modelo de adenda al 
Convenio de colaboración para el programa de 
informatización común de la red de lectura 
pública valenciana entre la Generalitat 
Valenciana y el Ayuntamiento de Manises, 
remitido a este Ayuntamiento en fecha 9 de 
agosto de 2005, por el Director General del Libro 
y Bibliotecas dependiente de la Consellería de 
Cultura, Educación y Deporte, cuyo texto figura 
en el expediente. 
 
SEGUNDO.- Facultar al Alcalde-Presidente, don 
Enrique Crespo Calatrava, para la firma del 
mismo. 
 
TERCERO.- Remitir certificado  del presente 
acuerdo a la Consellería de Cultura, Educación y 
Deporte –Dirección General del Libro y 
Bibliotecas- para su conocimiento y a los efectos 
oportunos. 
 
 

PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS 
POLITICOS MUNICIPALES 

 
7.- CONCESIÓN DE LOS PREMIOS 9 
D’OCTUBRE, NOVENA EDICIÓN, 
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2005.- 

 
Como trámite previo, el Pleno, acuerda, por 
unanimidad, ratificar la inclusión del asunto de 

El conveni de referència, de data 25 d'octubre 
de 2002, podia ser renovat per mitjà 
d'addenda, adjuntant a l'escrit de 9 d'agost 
anteriorment al·ludit el model d'addenda, pel 
qual es prorroguen les estipulacions ja 
firmades pel conveni i romanent en vigor fins 
al mes de desembre del 2013. 
 
Per a l'efectivitat del mateix fa falta l'aprovació 
del model d'addenda pel Ple de l'Ajuntament i 
la remissió de l'acord adoptat a la Conselleria 
perquè en prenguen coneixement. 
 
En virtut d'això, i de conformitat amb la 
proposta de la regidora delegada de Cultura, el 
Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER.-  Aprovar el model d'addenda al 
conveni de col·laboració per al programa 
d'informatització comuna de la xarxa de 
lectura pública valenciana entre la Generalitat 
Valenciana i l'Ajuntament de Manises, remés a 
este Ajuntament en data 9 d'agost de 2005, pel 
director general del Llibre i Biblioteques 
dependent de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esport, el text de la qual figura en 
l'expedient. 
 
SEGON.- Facultar l'alcalde-president, el 
senyor Enrique Crespo Calatrava, per a la 
firma del mateix. 
 
TERCER.- Remetre certificat  del present 
acord a la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport –Direcció General del Llibre i 
Biblioteques- perquè en prenguen coneixement 
i als efectes oportuns. 
 
 

PROPOSICIONS DELS GRUPS 
POLÍTICS MUNICIPALS 

 
7.- CONCESSIÓ DELS PREMIS 9 
D'OCTUBRE, NOVENA EDICIÓ, 
CORRESPONENTS A L'ANY 2005 

 
Com a tràmit previ, el Ple, acorda, per 
unanimitat, ratificar la inclusió de l'assumpte 
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referencia en el Orden del Día de la sesión, al no 
haber sido dictaminado previamente por la 
correspondiente Comisión Informativa y, tras el 
oportuno debate y votación, el Pleno, por 
unanimidad acuerda aprobar el asunto de 
referencia, en los siguientes términos: 
 
Los Premis 9 d´Octubre Ciutat de Manises se 
constituyeron por el Ayuntamiento con la 
finalidad de reconocer a los hombres y mujeres 
que se han caracterizado por su entrega, 
dedicación, apoyo e impulso en cualquiera de los 
aspectos políticos, sociales, festivos, laborales y 
artísticos de la Ciudad de Manises. 
 
Reunidos los Portavoces de los Grupos 
Municipales  acuerdan por unanimidad proponer 
la concesión del Premi 9 d´Octubre Ciutat de 
Manises a D. Rafael Escobar Martínez y a la Peña 
Bética Cultural, debido a los méritos que 
concurren en sus respectivas trayectorias, de las 
que más adelante se expone  una breve reseña. 
 
Por todo ello, y vista la propuesta de los 
Portavoces, el Pleno del  Ayuntamiento, por 
unanimidad, acuerda: 

 
Conceder a D. Rafael Escobar Martínez y a la 
Peña Bética Cultural el Premi 9 d´Octubre para el 
año 2005, en su novena edición. 
 

RAFAEL ESCOBAR MARTINEZ 
 
Rafael Escobar va nàixer a Burjassot (l'Horta 
Nord) l'any 1942, tot i que viu habitualment a 
Manises d'on és tota la seua família. La infància i 
els seus primers anys d'adolescència van estar 
marcats pels llibres de text, pels tebeos, pel jocs 
de carrer, pels programes dobles de cinema ...i 
per Juli Verne. El seu ambient familiar --son pare 
era mestre-- propiciava també l'afició a la lectura 
i a la música. La passió per l'esport completava el 
tríptic.  
 
El títol de Dret i el capficament en el món de les 
oposicions no fan minvar la seua afició per la 
lectura, que creix amb el temps però sense que 
això comporte, durant molts anys, el pas següent: 

de referència en l'Ordre del dia de la sessió, al 
no haver sigut dictaminat prèviament per la 
corresponent comissió informativa i, després 
de l'oportú debat i votació, el Ple, per 
unanimitat acorda aprovar l'assumpte de 
referència, en els termes següents: 
 
Els Premis 9 d´Octubre Ciutat de Manises es 
van constituir per l'Ajuntament amb la finalitat 
de reconéixer els hòmens i dones que s'han 
caracteritzat per la seua entrega, dedicació, 
suport i impuls en qualsevol dels aspectes 
polítics, socials, festius, laborals i artístics de 
la ciutat de Manises. 
 
Reunits els portaveus dels grups municipals  
acorden per unanimitat proposar la concessió 
del Premi 9 d´Octubre Ciutat de Manises al Sr. 
Rafael Escobar Martínez i a la Peña Bética 

Cultural, pels mèrits que concorren en les 
seues respectives trajectòries, de les que més 
avant s'exposa  una breu ressenya. 
 
Per tot això, i vista la proposta dels portaveus, 
el Ple de  l'Ajuntament, per unanimitat, 
acorda: 

 
Concedir al Sr. Rafael Escobar Martínez i a la 
Peña Bética Cultural el Premi 9 d´Octubre per 
a l'any 2005, en la seua novena edició. 
 

RAFAEL ESCOBAR MARTINEZ 
 
Rafael Escobar va nàixer a Burjassot (l'Horta 
Nord) l'any 1942, tot i que viu habitualment a 
Manises d'on és tota la seua família. La infància i 
els seus primers anys d'adolescència van estar 
marcats pels llibres de text, pels tebeos, pel jocs 
de carrer, pels programes dobles de cinema ...i 
per Juli Verne. El seu ambient familiar --son pare 
era mestre-- propiciava també l'afició a la lectura 
i a la música. La passió per l'esport completava el 
tríptic.  
 
El títol de Dret i el capficament en el món de les 
oposicions no fan minvar la seua afició per la 
lectura, que creix amb el temps però sense que 
això comporte, durant molts anys, el pas següent: 
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"agafar la ploma".  
 
Serà la seua estada a Alacant (1972-1980)  A la 
capital del sud, Escobar viurà la transició i tindrà 
ocasió de constatar l'avançat estat d'una 
substitució lingüística que a les comarques 
centrals no era encara tan evident. Són els anys de 
les seues col.laboracions a la premsa d'Alacant, 
dels seus primers articles en valencià, dels 
treballs per al programa "La nostra terra", que 
Pere Miquel Campos feia cada dissabte a Ràdio 
Popular. Rafael Escobar serà fundador, junt amb 
Ximo G. Caturla, Joan Ponsoda i Ricard Sancho, 
del "Col.lectiu Benacantil", amb espai fix al diari 
Información, com serà també l'impulsor del 
programa de ràdio "Al vent", a Radiocadena 
d'Alacant.  
No obstant, el seu treball literari encara es farà 
esperar. De fet, Escobar és un escriptor de 
vocació tardana, potser adormida sota la seua 
professionalització com a tècnic de 
l'Administració Pública, una vocació que no es 
manifestarà fins anys després, ja a València. En 
realitat no escriu el seu primer text literari fins als 
46 anys, un relat curt anomenat Pulcritud que 
obtindrà el premi Joan Fuster de l'Ajuntament 
d'Almenara. Allò passava en 1990 i des 
d'aleshores Escobar ja no ha deixat descansar la 
ploma.  
El mateix any publica la novel.la curta L'estel 

capgirat, premi Vila de Crevillent, i un any 
després guanya el prestigiós premi L'Encobert, 
dels Ciutat de Xàtiva, amb una altra novel.la 
curta, La dona menuda, sort que repetirà en 1992 
amb el premi Casa del Dau, de Xirivella, amb Les 

hores de Vulcà, editada per Camacuc.  
I ja sense descans, el 1993, és el primer escriptor 
valencià a guanyar un premi Andròmina que ja ha 
abandonat el proteccionisme i s'ha obert als autors 
de tot el domini lingüístic. Obtindrà el guardó 
amb L'últim muetzí, la seua primera obra 
d'extensió normal, una novel.la històrica ubicada 
temporalment en el temps de l'expulsió dels 
moriscos.  
En 1998 traurà Les veus de la vall, un altre llibre 
de similar temàtica, amb l'acció situada també al 
segle XVII, a les serres del Comptat, on l'autor 
tracta el problema del mestissatge i de la 
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convivència de cultures.  
En la seua tercera, Els vidres entelats, hi ha un 
canvi total de registre. Escobar abandona la 
temàtica històrica i l'insiderisme, situa l'acció a la 
Roma de la segona dècada del segle XXI i conta 
la història d'un perdedor nat, Rocco Maldini, amb 
el teló de fons de la mort imminent del papa Pau 
VII, penúltim de la Història segons la profecia de 
sant Malaquies.  
Entre novel.la i novel.la Escobar no ha deixat 
d'escriure contes i relats, fantàstics i/o realistes, 
que obtenen guardons significats. En 1994, i entre 
un total de 154 treballs presentats, copa el primer 
i el segon premi Felip Ramis, de la Vila Joiosa, 
amb Perversa oronella tardana i Vent de bruixes 
respectivament. Premi que repetirà tres anys 
després amb el relat In multis tribulationibus.  
Ha estat guardonat igualment amb L'Alambor, de 
Benicarló; el Literatura Breu, de Mislata; el 
Manuel de Pedrolo, de Gurb; el Concurs de 
Narrativa Curta, de la Vall d'Uixó; el 25 d'abril, 
de Benissa; el Ciutat de Novelda, el Ciutat de 
Peníscola i molts altres. Les seues últimes 
publicacions són El camí de les bardisses, una 
recreació dels anys 50 i primers 60 en un poble de 
l'Horta de València, i Històries urbanes, un recull 
de contes amb el denominador comú del seu 
àmbit urbà i el seu clima de quotidianitat.  
En l'actualitat compagina el seu treball a la 
Generalitat Valenciana amb els seus dos grans 
hobbys: l'afició al cinema i la pràctica de l'esport 
(tennis). Entre un i altres desenrotlla el seu treball 
literari.  
Premi Joan Fuster. Almenara. 1990. Pel conte 
Pulcritud.  
Premi Vila de Crevillent. 1990. Per la novel.la 
curta L'estel capgirat.  
Premi Ciutat de Novelda. 1990. Per la narració 
curta Giravolts.  
Premi Certamen Literari de la Vall d'Uixó. 1990. 
Pel conte A tot risc.  
Englantina d'Or dels Jocs Florals del Centenari 
del Campanar de l'Assumpció. La Vall d'Uixó. 
1991. Pel conte Camí de Damasc.  
Premi L'Encobert. Ciutat de Xàtiva. 1991. Per la 
novel.la curta La dona menuda.  
Premi Joan Fuster. Almenara. 1991. Pel conte La 

nina russa.  
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Premi Rafael Comenge. Alberic. 1991. Pel conte 
El collar.  
Certamen de Narrativa de Castelló de la Ribera. 
1991. Pel conte Agraïment.  
Premi Vila de Crevillent. 1991. Per la narració 
Eina amortitzada.  
Premi 25 d'abril, de Benissa. 1992. Pel relat 
L'espill de Tamanrasset.  
Premi Rafael Comenge, d'Alberic. 1992. Pel 
conte Caixes xineses. Certamen de Narrativa de 
Castelló de la Ribera. 1992. Pel conte Conversa 

amb Diego Valor.  
Premi Alambor de Conte. Benicarló. 1992. Per 
Impecable planificació.  
Premi Casa del Dau, de Xirivella. 1992. Per la 
novel.la curta Les hores de Vulcà.  
Premi Cristòfor Aguado, de Picassent. Pel conte 
El pou del francés.  
Premi Andròmina. Premis Octubre. 1993. Per la 
novel.la L'últim muetzí.  
Segon premi del Certamen Literari de la Vall 
d'Uixó. 1993. Pel conte Conversa al bar.  
Premi Manuel de Pedrolo, de Gurb. 1994. Pel 
relat La interrupció.  
Primer premi Felip Ramis, de la Vila Joiosa. 
1994. Pel conte Perversa oronella tardana.  
Segon premi Felip Ramis, de la Vila Joiosa. 1994. 
Pel conte Vent de bruixes.  
Premi de Conte, del Puig. 1995. Per Excés 

judicial.  
Premi Literatura Breu, de Mislata. 1996. Per La 

presó circular.  
Premi Felip Ramis, de la Vila Joiosa. 1997. Pel 
relat In multis tribulationibus.  
Premi Ciutat de Novelda. 1997. Pel conte La línia 

errònia.  
Premi Vila d'Onil. 1994. Per la novel.la Les veus 

de la vall.  
Premi 9 d'octubre, de Sant Vicent del Raspeig. 
1999. Pel conte Emergència.  
Premi Francesc Bru, de Canals. 1999. Pel conte 
Quatre bocins de maig.  
Premi Francisco A. Pastor. Ciutat de Peníscola. 
2000. Pel conte Favor per favor.  
Premi Antoni Bru. Ciutat d'Elx. 2000. Per la 
novel.la Els vidres entelats. 
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PEÑA BÉTICA CULTURAL 

 
Des de 1983 Manises es coneix a Manises 
l'associació Peña Bética Cultural; nascuda quan 
un grup d'andalusos veïns de Manises, portats per 
la nostàlgia de la seua terra i del seu equip de 
futbol decidiren ajuntar-se regularment. Però, no 
sols volien dedicar-se a qüestions relatives a 
l'esport futbolístic, a més a més, en els seus inicis 
tenien previst muntar una biblioteca per als seus 
associats i crear un grup de teatre estable. Molt 
prompte, encara que estos projectes no podrien 
dur-se a terme, van optar per prendre les regnes 
d'actuacions més dirigides al veïnat en general. 
 
 
Aprofitant la situació que no hi havia associació 
de veins en la barriada, organitzaren molt 
prompte festes veïnals a l'estiu. Participativa en 
qüestions veïnals, esta associació no sols ha 
tingut un caràcter futbolístic ni estrictament de 
l'equip que porta el seu nom, de fet n'hi ha socis 
que no són del Betis i que a més a més ni tan sols 
són aficionats a este esport. Però, el denominador 
comú és la vida social, la festa, el futbol i la 
identificació d'una part important de la població 
de Manises amb els seus orígens, Andalusia; una 
comunitat autònoma que des de final dels anys 
quaranta del segle XX ha aportat un alt 
percentatge de població a la ciutat de Manises.  
 
 
 
L'Associació Peña Bética Cultural és un  
col·lectiu idoni, per la seua activitat cultural, 
esportiva i festiva, amb la que ha oferit un espai 
comú de convivència no sols als veïns vinguts des 
de terres andaluses, sinó a tot el barri 
indistintament del seu lloc d'origen, per a ser 
guardonat amb el Premi 9 d'Octubre Ciutat de 
Manises 2005. 
 
8.- MOCIONES: ASUNTOS NO INCLUIDOS 
EN EL ORDEN DEL DÍA SOBRE LOS QUE 
DEBA PRONUNCIARSE EL PLENO POR 
RAZONES DE URGENCIA. 
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8.1.- MOCIÓN DE LOS PORTAVOCES DE 
LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 
SOBRE NOMBRAMIENTO DE HIJO 
ADOPTIVO DE MANISES A DON PEDRO 
CARRILERO DIAZ. 
   
Los portavoces de los grupos políticos 
municipales someten a la consideración del Pleno 
la necesidad de que el mismo se pronuncie sobre 
el asunto de referencia, que no ha podido ser 
incluido en el orden del día y que considera 
necesario resolver por razones de urgencia, y el 
Pleno, por unanimidad, acuerda declarar la 
urgencia del asunto y pronunciarse sobre el fondo 
del mismo, adoptando el siguiente acuerdo: 
 
Visto el expediente tramitado para el 
nombramiento de D. Pedro Carrilero Diaz como  
Hijo Adoptivo de Manises, y de conformidad con 
la propuesta del instructor del expediente, 
considerando que concurren en la persona 
propuesta motivos suficientes para ser acreedor 
de la distinción honorífica del Ayuntamiento de 
Manises, de conformidad con lo previsto en el 
reglamento municipal de honores y distinciones, 
el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, 
acuerda: 
 
Primero.- El nombramiento de Don Pedro 
Carrilero Diaz como Hijo Adoptivo de Manises, 
en reconocimiento de los méritos que en el 
mismo concurren y que a continuación se 
reseñan. 
Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde a entregar 
formalmente el distintivo a la persona 
galardonada . 
 
Reseña de méritos que concurren en Don Pedro 
Carrilero Diez: 
 
El Sr. Pedro Carrilero Díaz, de 79 anys, va nàixer 
a Marmolejo, província de Jaén; lloc d’on vingué 
molt jove amb la que seria la seua esposa, la 
senyora Pedrajas, per treballar, residir i finalment 
formar una família fincada definitivament en 
terres valencianes i concretament maniseres. 
 
 

8.1.- MOCIÓ DELS PORTAVEUS DELS 
GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS SOBRE 
NOMENAMENT DE FILL ADOPTIU DE 
MANISES AL SENYOR PEDRO 
CARRILERO DIAZ 
   
Els portaveus dels grups polítics municipals 
sotmeten a la consideració del Ple la necessitat 
que el mateix es pronuncie sobre l'assumpte de 
referència, que no ha pogut ser inclòs en 
l'Ordre del dia i que consideren necessari 
resoldre per raons d'urgència, i el Ple, per 
unanimitat, acorda declarar la urgència de 
l'assumpte i pronunciar-se sobre el fons del 
mateix, i adopta l'acord següent: 
 
Vist l'expedient tramitat per al nomenament 
del Sr. Pedro Carrilero Diaz com a  Fill 
Adoptiu de Manises, i de conformitat amb la 
proposta de l'instructor de l'expedient, es 
considera que concorren en la persona 
proposada motius suficients per a ser creditor 
de la distinció honorífica de l'Ajuntament de 
Manises, de conformitat amb el que preveu el 
Reglament municipal d'honors i distincions, i 
el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
 
Primer.- El nomenament del senyor Pedro 
Carrilero Diaz com a Fill Adoptiu de Manises, 
en reconeixement dels mèrits que en el mateix 
concorren i que a continuació es ressenyen. 
 
Segon.- Autoritzar el Sr. alcalde a entregar 
formalment el distintiu a la persona 
guardonada . 
 
Ressenya de mèrits que concorren en el senyor 
Pedro Carrilero Deu: 
 
El Sr. Pedro Carrilero Díaz, de 79 anys, va 
nàixer a Marmolejo, província de Jaén; lloc 
d’on vingué molt jove amb la que seria la seua 
esposa, la senyora Pedrajas, per treballar, 
residir i finalment formar una família fincada 
definitivament en terres valencianes i 
concretament maniseres. 
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Carrilero i Pedrajas, dos cognoms que des de 
finals del anys quaranta tenen una presència 
notòria a Manises i en especial, de forma 
rellevant al barri de Sant Francesc, asentament 
urbà del que foren promotors. 
 
La vida del Sr. Pedro ha estat sempre vinculada al 
món de la construcció, tant a xicoteta escala com 
a nivell de constructor de finques senceres. La 
notorietat d’este home no radica en l’èxit financer 
de la seua activitat, sinó en la intensitat, qualitat i 
bona disposició personal i laboral que sempre 
dedicara a tots els encàrrecs que moltes famílies 
maniseres posaren en les seues mans. Moltes 
d’estes recorden el Sr. Pedro amb un afecte 
especial. 
 
Treballador tenaç, ha forjat a Manises una família 
ampla que el respecta i que ha estat model a 
seguir per moltes altres famílies que en 
circumstàncies semblants han vingut des de terres 
andaluses a formar part de la comunitat manisera 
i a engrandir-la.  
 
A més a més doble ha sigut la integració social 
d’este home en la nostra societat. Primer 
participant en tot allò que es programara al poble: 
festes patronals i de la ceràmica, festes de barri, 
activitats i esdeveniments esportius, en els que ha 
destacat sempre per la seua entrega, i en segon 
lloc per la implantació a Manises d’una activitat 
de caràcter religiosopopular andalusa com es la 
devoció a la Virgen de la Cabeza, de la qual és 
membre fundador i en la que ha estat sempre al 
capdavant de la confraria que porta el mateix 
nom. 
 
 
Esta confraria de la Virgen de la Cabeza i la seua 
projecció manisera i des de Manises, ha estat en 
varies ocasions ja destacada pel nostre recordat 
cronista oficial Sr. José Ma. Moreno Royo 
(d.e.p.), en alguns articles publicats en premsa 
nacional. 
 
La confraria –amb els confrares i les seues 
particularitats-, junt amb el Sr. Pedro Carrilero 
han estat centre aglutinador de sensibilitats 

Carrilero i Pedrajas, dos cognoms que des de 
final del anys quaranta tenen una presència 
notòria a Manises i en especial, de forma 
rellevant al barri de Sant Francesc, 
assentament urbà del que foren promotors. 
 
La vida del Sr. Pedro ha estat sempre 
vinculada al món de la construcció, tant a 
xicoteta escala com a nivell de constructor de 
finques senceres. La notorietat d’este home no 
radica en l’èxit financer de la seua activitat, 
sinó en la intensitat, qualitat i bona disposició 
personal i laboral que sempre dedicara a tots 
els encàrrecs que moltes famílies maniseres 
posaren en les seues mans. Moltes d’estes 
recorden el Sr. Pedro amb un afecte especial. 
 
Treballador tenaç, ha forjat a Manises una 
família ampla que el respecta i que ha estat 
model a seguir per moltes altres famílies que 
en circumstàncies semblants han vingut des de 
terres andaluses a formar part de la comunitat 
manisera i a engrandir-la.  
 
A més a més doble ha sigut la integració social 
d’este home en la nostra societat. Primer 
participant en tot allò que es programara al 
poble: festes patronals i de la ceràmica, festes 
de barri, activitats i esdeveniments esportius, 
en els que ha destacat sempre per la seua 
entrega, i en segon lloc per la implantació a 
Manises d’una activitat de caràcter 
religiosopopular andalusa com es la devoció a 
la Virgen de la Cabeza, de la qual és membre 
fundador i en la que ha estat sempre al 
capdavant de la confraria que porta el mateix 
nom. 
 
Esta confraria de la Virgen de la Cabeza i la 
seua projecció manisera i des de Manises, ha 
estat en varies ocasions ja destacada pel nostre 
recordat cronista oficial Sr. José Ma. Moreno 
Royo (d.e.p.), en alguns articles publicats en 
premsa nacional. 
 
La confraria –amb els confrares i les seues 
particularitats-, junt amb el Sr. Pedro Carrilero 
han estat centre aglutinador de sensibilitats 
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(andaluso-valencianes) con ho feren, ja abans, els 
pobladors de l’antiga Al.landalus i des de la seua 
fundació s’ha convertit en un centre on molta 
joventut ha tingut un espai i una gent amb la que 
identificar-se. 
 
8.2. MOCION DE LA ALCALDIA SOBRE 
IMPLANTACION Y NORMAS DE  
EXPEDICION Y USO DE LA TARJETA 
PLATINUM DEL AYUNTAMIENTO DE 
MANISES. 
 
La Alcaldía somete a la consideración del Pleno 
la necesidad de que el mismo se pronuncie sobre 
el asunto de referencia, que no ha podido ser 
incluido en el orden del día y que considera 
necesario resolver por razones de urgencia, y el 
Pleno, por unanimidad, acuerda declarar la 
urgencia del asunto y pronunciarse sobre el fondo 
del mismo, adoptando el siguiente acuerdo: 
 
La necesidad de poner en práctica el proyecto de 
implantación de un sistema de servicios 
singulares a través del establecimiento de un 
instrumento que posibilite su adecuada gestión,  
hace necesaria la adopción de las medidas básicas 
que posibiliten esta iniciativa, por lo que a 
propuesta de la Alcaldía el Pleno, por 
unanimidad, acuerda implantar  la Tarjeta 
Platinum con arreglo a las siguientes normas: 
 
Primera.- Definición.-  
La Tarjeta Platinum ó Platino del Ayuntamiento 
de Manises es un documento acreditativo de que 
su titular está habilitado por el Ayuntamiento 
como usuario de un servicio municipal o 
concertado con terceros por el Ayuntamiento en 
condiciones especiales de utilización respecto a 
las generales reguladas para dicho servicio, en los 
términos acordados expresamente para sus 
titulares. 
La Tarjeta Platino también podrá acreditar, de 
acuerdo con lo dispuesto en las Ordenanzas, 
Reglamentos y demás disposiciones o actos 
reguladores de la gestión de servicios municipales 
y de los tributos, precios y demás ingresos de la 
Corporación, que su titular es beneficiario de 
exenciones, reducciones, fraccionamientos, 

(andaluso-valencianes) con ho feren, ja abans, 
els pobladors de l’antiga Al-Andalus i des de la 
seua fundació s’ha convertit en un centre on 
molta joventut ha tingut un espai i una gent 
amb la qual identificar-se. 
 
8.2. MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE 
IMPLANTACIÓ I NORMES 
D'EXPEDICIÓ  I ÚS DE LA TARGETA 
PLATINUM DE L'AJUNTAMENT DE 
MANISES 
 
L'Alcaldia sotmet a la consideració del Ple la 
necessitat que el mateix es pronuncie sobre 
l'assumpte de referència, que no ha pogut ser 
inclòs en l'Ordre del dia i que considera 
necessari resoldre per raons d'urgència, i el 
Ple, per unanimitat, acorda declarar la urgència 
de l'assumpte i pronunciar-se sobre el fons del 
mateix, i adopta l'acord següent: 
 
La necessitat de posar en pràctica el projecte 
d'implantació d'un sistema de serveis singulars 
a través de l'establiment d'un instrument que 
possibilite la seua adequada gestió,  fa 
necessària l'adopció de les mesures bàsiques 
que possibiliten esta iniciativa, per la qual cosa 
a proposta de l'Alcaldia el Ple, per unanimitat, 
acorda implantar  la Targeta Platinum d'acord 
amb les normes següents: 
 
Primera.- Definició. 
La Targeta Platinum o Platí de l'Ajuntament de 
Manises és un document acreditatiu de què el 
seu titular està habilitat per l'Ajuntament com 
a usuari d'un servei municipal o concertat amb 
tercers per l'Ajuntament en condicions 
especials d'utilització respecte a les generals 
regulades per a tal servei, en els termes 
acordats expressament per als seus titulars. 
La Targeta Platí també podrà acreditar, d'acord 
amb el que disposa les ordenances, reglaments 
i la resta de disposicions o actes reguladors de 
la gestió de serveis municipals i dels tributs, 
preus i la resta d'ingressos de la Corporació, 
que el seu titular és beneficiari d'exempcions, 
reduccions, fraccionaments, ajornaments o un 
altre tipus de beneficis que s'establisquen en 
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aplazamientos u otro tipo de beneficios que se 
establezcan en relación con aquellos. 
La Tarjeta Platino podrá ser el soporte 
instrumental de sistemas de pago que pudiera 
establecer el Ayuntamiento por sí mismo o 
mediante la colaboración de entidades bancarias o 
de cualquier otro tipo en los términos en que sea 
habilitada para ello. 
 
La Tarjeta no sustituye al documento Oficial de 
Identidad de su titular en los casos en que este es 
requerido por normas legales o reglamentarias. 
 
 
Segunda.- Modalidades.-  
1.- La Tarjeta Platino será expedida por el 
Ayuntamiento en alguna de las siguientes 
modalidades: Senior, Jove, Dona, Gran Familia. 
2.-Por Resolución de la Alcaldía o del Concejal 
Delegado responsable del Proyecto Tarjeta 
Platino podrán implantarse modalidades de la 
Tarjeta en relación con cualquier tipo de servicios 
que preste el Ayuntamiento, y establecer las 
características del documento y  los requisitos  y 
condiciones de uso específicos según la 
modalidad de las mismas.- 
 
Tercera.- Fichero de datos de la Tarjeta Platino.- 
Para la expedición de la Tarjeta los interesados 
deberán aportar los datos necesarios que acrediten 
la personalidad y reunir las condiciones 
establecidas en cada modalidad de la misma. Los 
datos que figuren en la solicitud y en el 
documento que se expida serán incorporados a un 
fichero automatizado de exclusiva titularidad 
pública y destino municipal, cuya finalidad es la 
de permitirla emisión, mantenimiento, utilización, 
actualización y revocación de dicha Tarjeta. El 
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación de los datos que obren 
en el fichero ante el responsable del fichero . El 
Ayuntamiento podrá ceder a terceros los datos 
necesarios contenidos en el fichero con la 
exclusiva finalidad de  elaborar la tarjeta o de 
arbitrar los mecanismos que permitan la plena 
operatividad de los beneficios asociados a la 
titularidad de la misma, con prohibición expresa 
de utilización para finalidades distintas de las 

relació amb aquells. 
La Targeta Platí podrà ser el suport 
instrumental de sistemes de pagament que 
poguera establir l'Ajuntament per si mateix o 
per mitjà de la col·laboració d'entitats 
bancàries o de qualsevol altre tipus en els 
termes en què siga habilitada per a això. 
 
 
La Targeta no substituïx el document oficial 
d'identitat del seu titular en els casos en què 
este és requerit per normes legals o 
reglamentàries. 
 
Segona.- Modalitats. 
1.- La Targeta Platí serà expedida per 
l'Ajuntament en alguna de les modalitats 
següents: Sènior, Júpiter, Dóna, Gran Família. 
2.-Per resolució de l'Alcaldia o del regidor 
delegat responsable del projecte Targeta Platí 
podran implantar-se modalitats de la targeta en 
relació amb qualsevol tipus de serveis que 
preste l'Ajuntament, i establir les 
característiques del document i  els requisits  i 
condicions d'ús específics segons la modalitat 
de les mateixes. 
 
Tercera.- Fitxer de dades de la Targeta Platí. 
Per a l'expedició de la targeta els interessats 
hauran d'aportar les dades necessàries que 
acrediten la personalitat i reunir les condicions 
establides en cada modalitat de la mateixa. Les 
dades que figuren en la sol·licitud i en el 
document que s'expedisca seran incorporats a 
un fitxer automatitzat d'exclusiva titularitat 
pública i destinació municipal, la finalitat del 
qual és la de permetre l’emissió, el 
manteniment, la utilització, l’actualització i la 
revocació d’esta targeta. L'interessat podrà 
exercir els drets d'accés, rectificació i 
cancel·lació de les dades que figuren en el 
fitxer davant del responsable del fitxer . 
L'Ajuntament podrà cedir a tercers les dades 
necessàries contingudes en el fitxer amb 
l'exclusiva finalitat d'elaborar  la targeta o 
d'arbitrar els mecanismes que permeten la 
plena operativitat dels beneficis associats a la 
titularitat de la mateixa, amb prohibició 
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mencionadas. Asimismo, los titulares de la 
Tarjeta podrán ejercer los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación de los datos que obren 
en el fichero, por medio de escrito dirigido al 
responsable del mismo, en los términos previstos 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
 
 
La solicitud de la Tarjeta podrá realizarse por 
cualquier persona física, en nombre propio o de la 
persona jurídica a la que represente, 
cumplimentando el modelo oficial de solicitud; 
en el caso de menores de edad, la solicitud habrá 
de suscribirse además de por el solicitante, por 
quien acredite tener su representación legal. 
 
Cuarta.- Carácter personal y vigencia.- 
La Tarjeta Platino tiene carácter personal e 
intransferible; el uso indebido de la misma dará 
origen a la incoación de los procedimientos 
sancionadores que, en vía administrativa o penal, 
corresponda. La Tarjeta Platino caducará a los 
cinco años de su emisión, salvo que el 
Ayuntamiento determine otra periodicidad, que se 
comunicará a los usuarios de la misma. 
 
El  Ayuntamiento podrá declarar la  nulidad, 
revocación o caducidad anticipada de la Tarjeta 
en los casos de pérdida, deterioro o uso indebido 
de la misma. 
 
Quinta.- Coste de expedición. La expedición de 
la Tarjeta  y su renovación devengará el pago del 
correspondiente precio o Tasa  en caso de que así 
se establezca por el Ayuntamiento. 
  
 
9.- RUEGOS 
 
9.1. Ruego que formula el concejal del grupo 
EU-L’Entesa, D. Jesús León.- 
  
El Sr. León ruega al equipo de gobierno que retire 
el cartel de la Diputación  que está colocado en la 
fachada de la Iglesia, ya que se trata de un bien 
catalogado con protección nivel 1 y el 

expressa d'utilització per a finalitats diferents 
de les mencionades. Així mateix, els titulars de 
la targeta podran exercir els drets d'accés, 
rectificació i cancel·lació de les dades que 
figuren en el fitxer, per mitjà d'escrit dirigit al 
responsable del mateix, en els termes previstos 
en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal. 
 
La sol·licitud de la targeta podrà realitzar-se 
per qualsevol persona física, en nom propi o 
de la persona jurídica a què represente, 
omplint el model oficial de sol·licitud; en el 
cas de menors d'edat, la sol·licitud haurà de 
subscriure's a més de pel sol·licitant, per qui 
acredite tindre la seua representació legal. 
 
Quarta.- Caràcter personal i vigència. 
La Targeta Platí té caràcter personal i 
intransferible; l'ús indegut de la mateixa 
donarà origen a la incoació dels procediments 
sancionadors que, en via administrativa o 
penal, corresponga. La Targeta Platí caducarà 
als cinc anys de la seua emissió, llevat que 
l'Ajuntament determine una altra periodicitat, 
que es comunicarà als usuaris de la mateixa. 
 
L'Ajuntament  podrà declarar la  nul·litat, 
revocació o caducitat anticipada de la Targeta 
en els casos de pèrdua, deteriorament o ús 
indegut de la mateixa. 
 
Quinta.- Cost d'expedició.  
L'expedició de la targeta  i la seua renovació 
meritarà el pagament del corresponent preu o 
taxa  en el cas que així s'establisca per 
l'Ajuntament. 

  
9.- PRECS 

 
9.1. Prec que fa el regidor del grup EU-
L'Entesa, Sr. Jesús León 

  
El Sr. León prega a l'equip de govern que 
retire el cartell de la Diputació  que està 
col·locat en la fatxada de l'Església, ja que es 
tracta d'un bé catalogat amb protecció nivell 1 
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Ayuntamiento está obligado a actuar para 
preservar este bien. Igualmente cree que se 
debería reprochar a la Diputación Provincial si es 
la que ha exigido que se coloque este cartel 
antiestético en la fachada de la Iglesia. 
 
El Sr. Alcalde señala que no lo ha ordenado la 
Diputación, sino que ésta tiene un programa de 
rehabilitación del patrimonio en el que se 
concedió una subvención para restauración, y el 
Ayuntamiento no lo ha colocado; lo que puede 
hacer el Ayuntamiento, a través de sus servicios 
de urbanismo, es ponerse en contacto con la 
Iglesia para ver de qué forma se retira este cartel, 
sin perjuicio de las obligaciones que se tengan 
que cumplir con la Diputación. 
 
9.2. Ruego que formula el concejal del grupo  

APM, D. Jesús Borrás.- 
    
 El Sr. Borrás señala que en Obradors hay calles 
cuyo pavimento se encuentra bastante deteriorado 
y ruega se haga algo por repararlo. 
 
El Sr. Alcalde comunica al Sr. Borrás que se 
acaban de reasfaltar algunas calles, por lo que el 
problema se está solucionando. 
 
 
9.3 Ruego que formula el concejal del grupo  

APM D. Jesús Borrás.- 
 
El Sr. Borrás dice que en la calle José Vilar hay 
una zona que se dedica a aparcamiento, y ruega 
que se haga lo posible para su adecuación. 
 
 
9.4 Ruego que formula la concejala del grupo 

socialista, Dª Mª Fernanda Escribano.- 
 
La Sra. Escribano señala que en la calle  Passeig 
de L’Horta los vecinos se quejan de la existencia 
de actividad de menudeo de droga, así como de la 
existencia de perros peligrosos, por lo que ruega 
se aborde este problema. 
 
 
 

i l'Ajuntament està obligat a actuar per a 
preservar este bé. Igualment creu que s'hauria 
de retraure a la Diputació Provincial, si és la 
que ha exigit que es col·loque este cartell 
antiestètic en la fatxada de l'Església. 

 
El Sr. alcalde assenyala que no ho ha ordenat 
la Diputació, sinó que esta té un programa de 
rehabilitació del patrimoni en què es va 
concedir una subvenció per a restauració, i 
l'Ajuntament no l’ha col·locat; el que pot fer 
l'Ajuntament, a través dels seus serveis 
d'Urbanisme, és posar-se en contacte amb 
l'Església per a veure de quina forma es retira 
este cartell, sense perjuí de les obligacions que 
s'hagen de complir amb la Diputació. 
 
9.2 Prec que fa el regidor del grup  APM, 
Sr. Jesús Borràs 

    
El Sr. Borràs assenyala que en Obradors hi ha 
carrers el paviment del qual es troba prou 
deteriorat i prega que es faça alguna cosa per 
reparar-ho. 
 
El Sr. alcalde comunica al Sr. Borràs que 
s'acaben de reasfaltar alguns carrers, per la 
qual cosa el problema s'està solucionant. 

 
9.3 Prec que fa el regidor del grup  APM Sr. 

Jesús Borràs 
 

El Sr. Borràs diu que en el carrer José Vilar hi 
ha una zona que es dedica a aparcament, i 
prega que es faça el que es puga per a la seua 
adequació. 

 
9.4 Prec que fa la regidora del grup 
socialista, Sra. Ma. Fernanda Escribano 

 
La Sra. Escribano assenyala que en el carrer  
Passeig de l'Horta els veïns es queixen de 
l'existència d'activitat de venda a la menuda de 
droga, així com de l'existència de gossos 
perillosos, per la qual cosa prega que s'aborde 
este problema. 
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9.5 Ruego que formula la concejala del grupo 
socialista, Dª Mª Fernanda Escribano.- 

 
La Sra. Escribano informa que el día 25 de Julio 
presentó un escrito por registro de entrada sobre 
una correspondencia que no se entregó a esta 
concejala en tiempo y forma debidos, ya que fue 
entregada dos meses después de su recepción y 
con el sobre abierto siendo una correspondencia 
privada; este escrito no se ha contestado y solicita 
una explicación de los hechos, que considera una 
actuación irregular. 
 
 
El Sr. Alcalde explica que lamenta estos hechos 
pero si hay una responsabilidad en este tema será 
objeto de averiguación, para determinar las 
autorizaciones hechas para la recepción del envío. 
 
 
9.6 Ruego que formula la Alcaldía. 
 
La Alcaldía ruega que conste formalmente, en 
nombre de todos los grupos municipales, el 
agradecimiento a la Consellería de Sanidad por la 
resolución publicada en el Dirario de la 
Generalitat del día 27 de septiembre sobre la 
división del mapa farmacéutico, lográndose que 
Manises constituya una zona separada de Quart 
de Poblet. 
 
D. Jesús León solicita que conste la mención a 
que el logro obtenido se debe a la actuación de la 
Consellería pero también a la iniciativa de los 
grupos municipales y vecinos de Manises que se 
han movilizado para lograrlo. 
 
D. Jesús Borrás manifiesta su aprobación por el 
logro conseguido, pero considera que ahora se ha 
hecho lo que se tenia que haber hecho bien desde 
un principio. 
 
Dª. Fernanda Escribano dice que nos felicitamos 
por el resultado del conflicto de las farmacias. 
 
 
 
 

9.5 Prec que fa la regidora del grup 
socialista, Sra.    Ma. Fernanda Escribano 

 
La Sra. Escribano informa que el dia 25 de 
juliol va presentar un escrit per Registre 
d'entrada sobre una correspondència que no es 
va entregar a esta regidora en temps i forma 
deguts, ja que va ser entregada dos mesos 
després de la seua recepció i amb el sobre 
obert sent una correspondència privada; este 
escrit no s'ha contestat i sol·licita una 
explicació dels fets, que considera una 
actuació irregular. 
 
El Sr. alcalde explica que lamenta estos fets 
però si hi ha una responsabilitat en este tema 
serà objecte d'esbrinament, per a determinar 
les autoritzacions fetes per a la recepció de 
l'enviament. 

 
9.6  Prec que fa l'Alcaldia 

 
L'Alcaldia prega que conste formalment, en 
nom de tots els grups municipals, l'agraïment a 
la Conselleria de Sanitat per la resolució 
publicada en el Diari de la Generalitat del dia 
27 de setembre sobre la divisió del mapa 
farmacèutic, i que s’aconseguix que Manises 
constituïsca una zona separada de Quart de 
Poblet. 
 
El Sr. Jesús León sol·licita que conste la 
menció que l'èxit obtingut es deu a l'actuació 
de la Conselleria però també a la iniciativa 
dels grups municipals i veïns de Manises que 
s'han mobilitzat per a aconseguir-ho. 
 
El Sr. Jesús Borràs manifesta la seua aprovació 
per l'èxit aconseguit, però considera que ara 
s'ha fet el que s’havia d’haver fet bé des d'un 
principi. 
 
La Sra. Fernanda Escribano diu que ens 
felicitem pel resultat del conflicte de les 
farmàcies. 
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9.7 Ruego que formula el concejal del grupo 
EU-L’Entesa, D. Jesús León.- 
 
Don Jesús León dice que ha presentado un escrito 
que no se ha contestado por la Administración 
municipal en dos meses, siendo incomprensible 
que no haya llegado al Alcalde en ese tiempo, y 
ruega una explicación. 
 
El Sr. Alcalde dice que el escrito probablemente 
se dirija al alcalde, pero ello no quiere decir que 
pase directamente a la Alcaldía, pues las normas 
de procedimiento prevén que los asuntos sean 
conocidos previamente por el correspondiente 
departamento gestor, y tras su tramitación pasen a 
la resolución del órgano competente. 
 
 
El Secretario de la Corporación puntualiza que no 
contestar una petición no es un sistema normal de 
trabajo sino que, a veces, pueden haber trámites 
que demoren la contestación. En cuanto a los 
escritos dirigidos al Alcalde, se trata normalmente 
de una fórmula de presentación de los 
documentos que no vincula necesariamente para 
que sean tramitados y resueltos por el órgano 
competente en cada caso. 
 
 
10.- PREGUNTAS 
 
10.1. Pregunta que formula el concejal del 
grupo socialista. don Angel Mora Igualada.- 
 
 
El Sr. Mora formula la siguiente pregunta con el 
ruego de su constancia literal: 
 
El día 26 de octubre de 1.993 el pleno municipal 
aprobó por unanimidad el reglamento de 
organización y funcionamiento de las escuelas 
infantiles municipales. A fecha de hoy seguía 
todavía vigente, según certificación que podrá 
expedir el Secretario de este Ayuntamiento. Mis 
preguntas al concejal de educación son las 
siguientes: 1ª Tras hacer el día 1 de septiembre de 
2005 una pequeña reubicación del profesorado de 
escuelas infantiles, concretamente en la escuela 

9.7. Prec que fa el regidor del grup EU-
L'Entesa, Sr. Jesús León 

 
El senyor Jesús León diu que ha presentat un 
escrit que no s'ha contestat per l'Administració 
municipal en dos mesos, que és 
incomprensible que no haja arribat a l’alcalde 
en eixe temps, i prega una explicació. 
 
El Sr. alcalde diu que l'escrit probablement es 
dirigisca a l'alcalde, però això no vol dir que 
passe directament a l'Alcaldia, perquè les 
normes de procediment preveuen que els 
assumptes siguen coneguts prèviament pel 
corresponent departament gestor, i després de 
la seua tramitació passen a la resolució de 
l'òrgan competent. 
 
El secretari de la Corporació puntualitza que 
no contestar una petició no és un sistema 
normal de treball sinó que, a vegades, poden 
haver-hi tràmits que demoren la contestació. 
Quant als escrits dirigits a l’alcalde, es tracta 
normalment d'una fórmula de presentació dels 
documents que no vincula necessàriament 
perquè siguen tramitats i resolts per l'òrgan 
competent en cada cas. 

 
 

10.- PREGUNTES 
 
10.1. Pregunta que fa el regidor del grup 
Socialista, el senyor Àngel Mora Igualada 
 
El Sr. Mora fa la següent pregunta amb el prec 
de la seua constància literal: 
 
El dia 26 d'octubre de 1993 el Ple municipal 
va aprovar per unanimitat el Reglament 
d'organització i funcionament de les escoles 
infantils municipals. En data de hui seguia 
encara vigent, segons certificació que podrà 
expedir el secretari d'este Ajuntament. Les 
meues preguntes al regidor d'Educació són les 
següents: 1ª. Després de fer el dia 1 de 
setembre de 2005 una xicoteta reubicació del 
professorat d'escoles infantils, concretament en 
l'escola Gesmil, ¿va ser advertit vosté com a 
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Gesmil, ¿fue advertido usted como concejal por 
la responsable de escuelas infantiles que el 
traslado de dos educadoras con dieciséis años de 
antigüedad y sólo con el aviso de una hora antes 
incumplía el artículo 9 apartado b y c, el artículo 
12 apartado b y artículo 18 del reglamento de 
escuelas infantiles aprobado por este pleno?. 2ª. 
Es sabedor el señor concejal de la existencia de 
dicho reglamento?. Mis preguntas al Secretario 
del Ayuntamiento: ¿el incumplimiento de un 
acuerdo plenario por parte de un concejal, a 
sabiendas, está tipificado por la ley?, ¿ha 
incurrido en algún tipo de falta la responsable de 
escuelas infantiles al incumplir un acuerdo del 
pleno, del cual es sabedora por los años que lleva 
en el cargo?¿  se ha incumplido el artículo 47 del 
convenio colectivo, referido a la movilidad 
horizontal, que vincula que cualquier traslado sea 
previamente informado por el concejal de 
personal y la Mesa general de contratación?. 
 
El señor Alcalde dice que se toma debida nota de 
la pregunta. 
  
No habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. 
Alcalde da por finalizada la sesión siendo las 20 
horas y 50 minutos, de todo lo cual como 
Secretario  doy fé. 
 

regidor per la responsable d'escoles infantils 
que el trasllat de dos educadores amb setze 
anys d'antiguitat i només amb l'avís d'una hora 
abans incomplia l'article 9 apartat b i c, l'article 
12 apartat b i article 18 del Reglament 
d'escoles infantils aprovat per este Ple? 2a. ¿És 
sabedor el senyor regidor de l'existència de tal 
reglament? Les meues preguntes al secretari de 
l'Ajuntament: l'incompliment d'un acord 
plenari per part d'un regidor, a posta, està 
tipificat per la llei?, ¿ha incorregut en algun 
tipus de falta la responsable d'escoles infantils 
a l'incomplir un acord del Ple, del qual és 
sabedora pels anys que porta en el càrrec?  
¿s'ha incomplit l'article 47 del conveni 
col·lectiu, referit a la mobilitat horitzontal, que 
vincula que qualsevol trasllat siga prèviament 
informat pel regidor de Personal i la Mesa 
general de contractació? 
 
 
El senyor alcalde diu que es pren deguda nota 
de la pregunta. 
  
No havent-hi altres assumptes que tractar, el 
Sr. alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 
20 hores i 50 minuts, i de tot això com a 
secretari  done fe. 
 

L'alcalde / El alcalde El secretari / El secretario 
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